
 

ЗАШТО ЈЕ СРЕМ БЕЗВЕРАН? 
Срем је у једној од највећих апокалипси срп- ског 

народа, поткрај 17. века, представљао центар државног, 
културног и верског живота Срба. После Велике Сеобе, све 
што је остало од српства, нашло се управо у Срему и 
другим „пречанским земљама”. Сремски Карловци су били и 
остали „нови Рим” пропа- лог српског царства; Шишатовац, 
Крушедол, Хопово, Кувеждин, Фенек, са још једанаест 
фрушкогорских манастира представљали су духовни 
расадник православља. Тешко да би се и само српско име 
одржало у петовековној агарјанској тиранији да није било 
великих светионика: Сремских Карловаца, Сентандреје, 
српске колоније у Бечу, Венецији, Новој Сербији, 
Славјаносербији... 

Поред свега тога сремски манастири су данас у 
најжалоснијем стању од свих српских светиња. Довољно је 
прошетати се до других, суседних епархи- ја:
 шабачко-ваљевске, зворничко-тузланске, 
шумадијске, па видети како српски народ из других крајева 
Србије на прави начин брине о свом духовном благу. У 
шабачко-ваљевској епархији ничу нови ма- настири (Лелић, 
манастир св. Николаја у Соко граду), док један славни 
Шишатовац чами у крајњој матери- јалној и духовној беди. 
Ђипша, Кувеждин и Старо Хопово су, такорећи, у рушевном 
стању. 

Приликом разговора са монахињом из манас- тира 
Мала Ремета, на моје питање да ли им долазе верници из 
околних села макар на веће празнике, када се служи Света 
Литургија, добио сам одговор да су две калуђерице 
пресретне кад их не узнемиравају и поткрадају, а да о 
помоћи или некој редовној посети нема ни говора. У 
фрушкогорским манастирима о већим празницима и 
манастирским славама могу се видети регистарске таблице 
Новог Сада, Београда и других градова, док је оних са 
домаћим ознакама по- најмање. 

Шта се то десило, те је данас Срем мање- више 
безбожнички, обездуховљени део свеколиког српства? 
Више је фактора који су допринели да данас међу Србима 
највише безбожника има управо у Војводини. 

Први разлог јесте свакако перфидно унијаћење 
српског народа на просторима бивше Аустроугарске 
монархије. Србима је, рецимо, у Војводини било дозвољено 
да исповедају своју православну веру, али је разним 
утицајима са запада индиректно покушавано да се утиче на 
ширење уније међу правовернима. Тако је, например, 
барокни стил градње православних цркава и иконостаса 
имао за циљ да се тихо наметне римокатолицизам преко 
архитектуре и сликарства. Типична православна црквена 
грађевина у Војводини готово да се и не раз- ликује од 
римокатоличке, осим по томе што је олтар окренут на 
супротну страну (према истоку). Није ли било веома лако 
једног дана такву цркву преправити у католичку, када се и 
српски народ буде преобратио у римокатолицизам? Да ли 
би се могла преправити једна византијска црквена 
грађевина у моравском стилу попут Грачанице или 
Раванице у цркву западног закона? Ипак, то би ишло мало 
теже. Још је очиглед- нији „утицај” барокног сликарства на 
иконописима и живописима војвођанских цркава. На 
барокним икона- 

ма Христ, Богородица, преподобни и свети „позирају” 
сликару, губећи истинску духовну дубину византијског стила. 

Беч је дозвољавао Србима да исповедају 
православље, радећи тихо на унији и надајући се пот- пуном 
уништењу православног духа међу Србима. Уосталом, сваки 
српски патријарх или митрополит који се енергичније опирао 
латинској унији и утицају Ватикана, био је или склоњен или 
убијен. Није ли, дакле, ова вековна тежња Аустро-Угарске ка 
пока- толичењу српског народа допринела данашњем 
безбожништву Сремаца? Можда јесте једним делом, али 
како онда објаснити велику побожност српског народа у 
другим крајевима бившег Аустроугарског царства (Хрватска, 
Босна и Херцеговина)? Покушај унијаћења свакако није 
безначајан фактор, али никако није и одлучујући. 

Други могући разлог безбожништва треба тражити у 
више пута киданој традицији српског наро- да у Срему. У 
Војводини су се увек дешавале злехуде сеобе Срба, па тако 
никад није могло више генерација да се огреје на једном 
огњишту. Из Срема се селило (у Русију, где су Срби 
формирали своје колоније, у Мађарску и друге крајеве), али 
се у Срем и досељава- ло. Само у 20. веку десиле су се две 
велике коло- низације: 1918. и 1945. године. Велики број 
становништва је страдао у Другом светском рату од стране 
усташког ножа, добрим делом захваљујући и кукавичком 
држању комуниста, који су имали јако упориште у овим 
крајевима. Наиме, после најмање и најбезначајније 
диверзије „револуционари” би бежали у шуме и остављали 
српску нејач на милост и немилост усташких злотвора, који 
су се немилосрдо светили голоруком народу. Тако је, 
рецимо, у потпуно незаштићеним сремским селима Јамени, 
Босуту и Сремској Рачи страдало готово целокупно српско 
становништво од стране злогласне 13. СС „Ханџар” дивизије 
(састављене од добровољаца Трећег Рајха: Бошњака и 
Шиптара). За то време су мушкарци диза- ли револуцију по 
босанским беспућима, а жене, деца и старци сами чували 
огњишта. Овакво кидање тради- ције, расељавање и 
убијање становништва имало је свакако утицаја и на 
расрбљавање преостале деце Светог Саве. 

Трећи разлог данашњег безбожништва српског 
народа у Срему, који никако не сме бити потцењен, свакако 
јесте чињеница да је ово веома имућан крај у ком се живи 
прилично безбрижно. Богатство, раскош, обиље хране и 
монотон, смирен живот никако не иду заједно са 
хришћанским подвигом. Неумереност у јелу и пићу, 
среброљубље и претерана брига за овозе- маљска блага, 
води људе у немарност према свом вечном спасењу. 
Свакако је искушење веће у раскоши и богаству, премда и 
сиромах може лако пасти у грех зависти и гнева. Западне 
земље високог стандарда као што су Шведска или 
Швајцарска у великој мери су безбожничке управо зато што 
људи, уљуљкани у си- гурност и материјално благостање, 
мисле да су већ остварили рај на земљи, па им дође 
сувишно и непотребно да траже рај на небу. Довољно је 
пријави- ти се служби социјалног осигурања, што и није баш 
неки подвиг. 
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Зашто је ... 

Четврти и, рекао бих, најпогубнији разлог ра- 
србљавања и атеистичког тровања сремских Срба лежи у 
комунистичкој пошасти која се поприлично била зацарила на 
овим просторима, Нигде другде у српским земљама 
комунизам се није примио као у срп- ској Војводини, а 
нарочито међу сремским Србима. Комунистичка идеја је 
разорила и докрајчила српску свест и православну веру у 
сремском сељаку, довршавајући посао који су започели 
папски иза- сланици, усташки кољачи и српске пословичне 
нес- логе. 

Поставља се питање зашто се црвена јерес 
примила баш међу Србима, а не међу Мађарима, Хрватима, 
Буњевцима, Словацима, Русинима, Румунима и другим 
војвођанским народима? Ту оправ- дања нема: криви смо 
сами. Никоме није могло бити забрањено да тајно исповеда 
своју веру, као што су то чинили римокатолици у доба 
најцрњег атеизма и про- гањања цркве. Свако је могао 
макар кришом у најужем кругу да прослави крсну славу или 
да удели милости- њу невољнику. Постојало је хиљаду 
начина да човек приложи себе мајци Цркви и помогне јој у 
смутним вре- менима. Међутим, поред свега тога, Срби као 
да су једва дочекали комунистички поклич: „Религија је 
опијум за народ!” Лако и без гриже савести Србин је 
одбацио плашт светог Саве и навукао прљаве одежде 
белосветских хохштаплера и протува који су нудили лепшу и 
бољу будућност без Бога. Треба ли и ту тражити кривца или 
једноставно рећи: доста потраге, кривац је у нама самима. 
Када су католици и мусли- мани сачували своју веру, могли 
смо и ми, да смо били честитији. Смутна времена очвршћују 
веру у искреном вернику, а пољуљају и ослабе неискреног, 
лажног хришћанина. У том смислу ова потрага за кривцем 
има за циљ да покаже да је кривац у нама, а не изван нас, 
јер човеку је увек лакше да пронађе кривца на којег може 
уперити прстом, него да призна властити грех. 

Црква јесте неспремно дочекала искушења кроз 
која је прошла у педесетогодишњој, комунистичкој 
страховлади, али зар нисмо сви ми Црква, зар нисмо управо 
ми ти који смо неспремно дочекали долазак црвене звери и 
зар не треба да се бојимо да ћемо исто тако неспремно 
дочекати и долазак друге, далеко страшније звери, када 
више неће бити поправног испита. Србин комуниста је пљу- 
нуо на веру, краља и отаџбину, на породицу, закон и 
поредак, на мајку Цркву, традицију и предање дедова. 
Комуниста - безбожник сматра да све почиње и завршава се 
са њим самим. У средиште Васељене он ставља човека, 
гордећи се и одбацујући Бога. Цена коју данас Србин плаћа 
за овај грех је превисока и осе- тимо је сви на својој кожи. 
Није црква никаква апстрактна, самосвојна организација. 
Српска православна црква смо сви ми скупа, овакви какви 
јесмо и какви желимо да будемо. Ако видимо на њој неке 
мане и недостатке то су управо наше мале, ситне људске 
слабости које се рефлектују на цркви као заједници верних у 
Христу. Будемо ли сами бољи и црква ће бити боља. 

h h h 

Када данас посматрамо духовно стање српског 
народа у Војводини можемо констатовати неколико 
поражавајућих чињеница. 

Прво, тренутно највећи број некрштених и 

неверујућих Срба, и уопште људи који не држе до своје вере 
и традиције, имамо међу Војвођанима. 

Друго, највећи број секти вршља сасвим сло- бодно 
управо на територији Војводине. Адвентисти су на овим 
просторима присутни још од 19. века. Јеховини сведоци, 
назарени, пентакосталци, мормони и бројне друге 
псеудохришћанске, источњачке, па чак и сатанистичке 
организације, вршљају по Срему, остављајући за собом 
духовну пустош. 

Треће, материјално и духовно најзапуштенији су 
сремски манастири и цркве. У Срему је, такође, и најмањи 
број цркава у изградњи у односу на остале српске земље. 

Четврто, сремске парохијске цркве су готово 
празне. Недељом или на празнике долази веома мало 
народа на свето богослужење. 

Пето, одзив деце на часове веронауке је веома 
слаб (нарочито међу срењошколцима). Црква, такође, пати 
од хроничног недостатка катихетског кадра. 

На крају, поставља се једно сасвим логично 
питање: како то да несрећни Срби који су пали у кому- 
нистичку или секташку јерес остају верни својој идеји до 
смрти, док православни Срби не иду у цркву, не посте, нити 
се исповедају и причешћују? Србин кому- ниста, Србин 
католик или, пак, Србин муслиман у стању је да заборави 
своју нацију зарад идеологије или вере. Србин секташ је 
гори од било којег другог секташа. Тај ће вам очи избити, не 
би ли доказао исправност својих залудних ставова. С друге 
стране, велика већина Срба која себе назива 
православнима, улази три пута у животу у цркву: кад се 
крштава, кад се венчава и кад умре. Зашто, дакле, постоји 
овакав несклад између комуниста, секташа, исламизованих 
и покатоличених, као и однарођених Срба, окренутих 
„западним вредностима”, с једне стране и православних 
Срба, с друге стране? Зашто су први верни у својим 
заблудама, а други недоследни у свом исповедању вере? 
Ко је крив за овакву ситуацију? 

Одговора је много, али је истина као и увек само 
једна. Комунисти, секташи, хомосексуалци, атеисти, 
богоборци, некрштени, пацифисти, сатанисти, наркомани, 
анархисти, материјалисти, заговорници отвореног друштва, 
љубитељи економских и кул- турних интеграција, 
мондијалисти, „европејци”, „западњаци” и други однарођени 
Срби, ЖИВЕ своју „веру” или идеологију (додуше, погрешно 
и души штетно, али, ипак, живе свим срцем), што се никако 
не може рећи за православне Србе, који заборављају речи 
апостола Павла: „Јер нису праведни пред Богом они који слушају 
закон, него he се оправдати они који испуњавају закон." (Рим. 2,13) 
Колико српских хришћана данас живи заиста јеванђељски? 
Или, можда већина нас само животари, мислећи да смо 
хришћани ако прославимо крсну славу (често сасвим у 
нехришћанском духу), ако крстимо дете или се сетимо Бога 
кад нам је тешко. Колико има међу нама оних који дају 
милостињу и искрено се кају, колико оних који се труде да 
више не греше? Колико Срба ујутру устаје и увече леже са 
Христом у мислима? 

Бојим се да је број Срба - хришћана данас изузетно 
мали, мањи него икада, са јасном тенденци- јом ка даљем 
смањењу. Помодни интерес за веру који се јавља у 
последње време, а који се манифестује 
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Мишљења о књизи Милутина Пропадовића 

THE APPALLING STORY OF EURO-AMERICAN 
MEDDLING IN YUGOSLAVIA 

Изазовна књига Милутина Пропадовића The 
Appalling Story of Euro-American Meddling in Yugoslavia je 
једна од најбоље написаних књига на ову тему. Ова књига 
од 352 странице бременита чињеницима, објављена ове 
године од Америчко-југословенског удружење Јадран из 
Милвокија, Висконсин, даје јасну слику о узроцима 
разбијања некадашње републике Југославије, са посебним 
фокусом на нелегалне и аморалне поступке Сједињених 
Држава и НАТО-а против Југославије уопште и нарочито 
Србије. (Mike Christopulos, The Sword, September 2003; The 
South Siav Journal. Automn-VVinter, 2003). (Превод ca 
енглеског). 

The Appalling Story of Euro-American Meddling in 

Зашто је ... 

ношењем бројаница као модног детаља, одласцима у 
српске манастире који се доживљавају као „културно -
историјски споменици” или, пак, површним читањем дела 
црквених писаца, нарочито владике Николаја, може само да 
завара јер нема своје дубље мотиве и не пружа праву слику 
духовног стања свеколиког срп- ства. Бити веран почетком 
XXI века у Србији је, напросто, ,,IN”. 

По речима оца Георгија Флоровског, хриш- ћанство 
је разводњено и умртвљено, изгубивши на својој оштрини, 
оног тренутка кад је изашло из катакомби на светлост дана, 
кад је престало да буде прогањано и кад се саживело са 
државом, дакле, Миланским едиктом из 313. године. Ипак, 
опстало је, пре свега захваљујући Божјем промислу, 
наредних седамнаест векова. Опстало јесте, али није 
сачувало своју изворну чистоту. За разлику од хришћанства, 
јерес данас живи по катакомбама и тако се изнова ојачава и 
умножава. Ма како то апсурдно звучало хришћанство је са 
слободом изгубило своју виталност и продорност. 
Хришћани су данас успавани „рајем на земљи” који упорно 
желе да остваре, довлачећи у своје брлоге материјална 
блага овог света. Оваква судбина није мимоишла ни Србе. 

Ко је крив за овакво стање међу Србима? Нису нам 
данас криви ни међународна заједница, ни Шиптари, нити 
сиромаштво, нити слаба организо- ваност државних 
институција и Српске православне цркве. Крива нам је 
једино духовна беда у коју смо запали, захваљујући 
властитом немару, оног тренутка кад смо пљунули на веру и 
образ предака, част и поштење, прихватајући туђе рестлове 
духовног и кул- турног наслеђа. 

Микица Илић 

Белешка о писцу: Микица Илић је наш писац млађе 
генерације чију је књигу „Западно-источни диван" у Искри, 1. 
јули 2004., приказао Васа Михаиловић. И сада живи и ради 
у Срему. Понудио нам је горњи критички чланак да га 
објавимо у Искри, ако нам одговара, што врло радо чинимо. 

Yugoslavia је врло значајна књига. (Patricia Oklehas, 
California). (Превод). 

Захваљујем на послатој књизи Милутина 
Пропадовића The Appaliing Story of Euro-American Meddling in 
Yugoslavia коју сам читао ca великим интресом. Слажем се 
углавном са свим оним што је г. Пропадовић рекао. Био сам 
нарочито импресиониран умереношћу са којом износи своје 
погледе и закључке. Честитам Милутину Пропадовићу на 
његовим напори- ма у нади да ће они бити плодоносни. 
(Geoffrey N.W. Locke, Great Britain). (Превод). 

Књига Милутина Пропадовића, пуна брижљи- во 
испитаних и презентираних чињеница, тражи ширу 
дистрибуцију међу садашњим и будућим читаоцима и 
историчарима. Саветујем њену испоруку универзите- тима и 
историчарима. (Michael G. Papich, Escondido, Californija). 
(Превод). 

Изванредна књига. (Richard Kirkes, Mirko, MN). 
(Превод). 

До сада сам прикупила велики број чињеница о 
Балкану од 1875. до данас, па ипак нашла сам у 
Пропадовићевој књизи много тога што нисам имала. Биће 
ми то сигурно од користи. (Ann Lavvhorne, Summerfield, NC). 
(Превод). 

Нисам имао прилику да учиним више него само да 
је површно прегледам, али видим да књига садржи мноштво 
корисних факата. Сигуран сам да ће ми бити користан 
приручник у моме раду. (David Binder, The New York Times, 
VVashington Bureau, VVashington, DC). (Превод). 

Ово je вредна књига и ја вам захваљујем на труду 
да сакупите ту значајну документацију и дате је тако сажето. 
Надам се да ћете успети да просветите и поучите многе 
информацијама које сте прикупили. Знам из прве руке 
килико је то тежак напор који изискује време, па стога и ваш 
много ценим. (Aleksandra Rebic, Barrington. II.). (Превод). 

Било је заиста мудро од вас да ми пошаљете ову 
књигу. Не сумњам да ће ме даље поучити о догађајима који 
су се збили на Балкану раних 1990-их година. (Lt. Gen Saltish 
Nambiar, United Service Institution of India, New Delhi). 
(Превод). 

Недавно je објављена једна важна и вредна књига 
коју је написао Милутин Пропадовић. Њен наслов The 
Appalling Story of Euro-American Meddling in Yugosiavia je 
сасвим пригодан. Кроз целу књигу Пропадовић изванредно 
документује изворни матери- јал за своје тврдње, што чини 
књигу обавезним штивом и вредним доприносом за 
разумевање овог историјског периода. 

Многи познати људи - као новинар David Binder, 
публициста и новинар др Срђа Трифковић, члан 
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