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Abstract: Аутор на основу савремених извора српске и чехосовачке провенијен-
ције, архивске грађе и црквене штампе пише о граитеској еатности у Епархији 
чешко-моравској, која је између ва светска рата имаа аутономан статус у оквиру 
јурисикције Српске правосавне Цркве. Изграња парохијских храмова и ора 
за моитвени простор показују важну страну ангажованости у архипастирству 
Светог Гораза Павика. Он је управо кроз изгрању свештених зања у некои-
ко граова Чешке и Моравске успео а створи претпоставке за јаку правосавну 
мисију.
Key words: храм, парохија, Гораз Павик, Доситеј Васић, Чешка, Моравска, Срп-
ска правосавна Црква.

На територији Чехосовачке постојае су најпре руске парохије, које су 
након Октоарске ревоуције примие још већи рој емиграната. Оне 

су ие по уховном управом заграничног епископа Сергија. 
Бивши катоички свештеник Матеј Павик, ораћеник у правосаве, 

примио је монашки чин 21. септемра, а већ 25. септемра 1921. хирото-
нисан је за епископа о стране патријарха српског Димитрија и српских 
архијереја. Наречен је за епископа шеско-моравског са сеиштем у Оомуцу. 
Зог иејне оре и неефинисаности учења правосавна струја се извојиа 
из „Чехосовачке нароне цркве“, која је организационо и октринарно завр-
шиа у протестантизму. 

Цариграска патријаршија jе у јуну 1923. рукопоожиа Саватија Враеца 
за „Архиепископа Прага и цее Чехосовачке“, чиме је изазваа повојеност 
и несугасице на терену ко нароа воног а прими истину правосава. 
До пре почетак Другог светског рата Горазов утицај, исказан и кроз рој 
пристаица и поигнутих храмова, ио је много већи. 

Посе 1925. гоине стеки су се усови а се покрене зиање правосав-
них храмова у некоико места у Чешкој и Моравској. Епископ Гораз (Пав-
ик) оио је први постицај посматрајући замах црквеног граитества у 
Српској правосавној Цркви, који је почео ваесетих гоина, а развио се 
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у време патријарха Варнаве Росића 1930–1937. Гораз је 1923. гоине ора-
вио у Штиму, месту на Косову у коме је „Друштво Кнегиња Љуица“, о-
ротворно руштво имућних Српкиња, поизао тамошњи храм. Поменута 
организација таа ступа са Горазом у иже оире.1 

Чешка правосавна Црква је о самих почетака свога организационог 
итисања оскуеваа у моитвеном простору. Неостатак је наокнађиваа 
кроз коришћење шкоа, а са руге стране, и тоерантни чешки реформати 
су са правом екуменском уаву аваи храмове и кровове својој раћи за 
моитву. До 1928. гоине Горазова црквена зајеница је успеа а изграи 
храмове у Худоину и Штјепанову.

Чешки правосавни хришћани, сееници и посушници свога еписко-
па Гораза огосужења су вршии у шкоским просторијама уз потрено 
оорење наежних просветних васти. Тамо ге ни то није ио могуће, 
је у помоћ прискакао чешки „Соко“, показујући тако совенофиску и пан-
совенску соиарност.2 

Епископ Гораз је 18. новемра / 1. ецемра 1928. гоине упутио моу 
Св. архијерејском аиноу Српске правосавне Цркве у којој је нагасио а „за 
зиање правосавних храмова из сопствених финансијских срестава нисмо 
у стању ни уз највеће напрегнуће својих снага. Пошто нам је позната мате-
ринска рига за нашу цркву о стране Српске правосавне цркве, усуђујемо 
се преати Св. Синоу ову моу са агом наом а ће је оорити.“3 

У истом акту епископ Гораз је тражио а се озвои скупање приога и 
то у „епархијама сремској, ачкој, темишварској и вршачкој у корист зиања 
чешких правосавних цркава“.4 Гораз је рекао а је грања огомоа у Ху-
оину и Штјепанову исцрпеа материјане потенцијае и постојећи уџет, 
иако су Чеси „имаи намеру а сваке 2 о 4 гоине зиају по јену цркву“, 
не и и свака црквена општина стека свој Божји ом.5 Црквени живот и 
успех мисије ће оћи у веику опасност „ако се зиање храмова отегне на 
тако уго време“.6 

Гораз је ио аекови, оазрив и учтив каа је у писменим ораћањима 
Срима инсистирао а Свети сино ореи начин распоагања прикупеним 

1 Пииповић, Раован, „Деатност женског руштва Кнегиња Љуица у Штиму 1925. го-
ине“, Баштина, Институт за српску кутуру — Лепосавић 23 (2007), 255–263. О Гораз-
овом оравку у Штиму извештава и Гласник — служени лист Српске Православне 
Патријаршије 12 (1923), 188: „Освећењу цркве у Штиму, заужини вреног Друштва 
Кнегиње Љуице, које ће ити на Виован текуће гоине присуствоваће и Преосвећени 
епископ Моравске Г. Гораз, који је већ опутовао из Чешке у Београ“.

2 Чешки православни епископ Горазд Светом архијерејском Синоду СПЦ, Е. р. 722/28, 
18. новемра / 1. ецемра 1928, 2.

3 Исто.
4 Чешки православни епископ Горазд Светом архијерејском Синоду СПЦ, Е. р. 722/28, 

18. новемра / 1. ецемра 1928, 1.
5 Исто, 1. 
6 Исто.
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среставима и фоновима. Тактични и смирени Мораванин преагао је 
а новосазиани храмови уу у мешовитој васничкој форми и правном о-
ику сувасништва, чешко-српском. Његова пастирска рига је наиазиа 
овоземаске озире и материјане оквире. 

Епископ Гораз је сасвим оро примећивао а је „неостатак сопствених 
храмова морани минус у ори са Римском црквом, која у свим местима 
има своје цркве. Овај неостатак постаје често и преметом посмевања о 
стране наших непријатеа“.7 За еегираног опуномоћеника у акцији скуп-
ања приога чешки епископ је посао јеромонаха Пава Шрома.8 

Потрее епископа Гораза схватии су у Срији. Викарни епископ епар-
хије сремско-каровачке Иринеј Ћирић окружницом о 20. ецемра 1928. 
гоине је позвао на скупање приога у фон „За Чешку Цркву“: 

Свештенству нарочито препоручујемо, а они у првом реу уу вође ове 
акције, а нијено сео, нијена црквена општина не изостане са овим својим 
приогом, не и и и овом прииком епархија Сремско-каровачка својом 
ареживошћу прењачиа примером у уави према Св. Правосаву.9 

Горазов опуномоћени изасаник јеромонах Паве Шром оио је аго-
сов а проповеа у Епархији сремско-каровачкој и а живом речју свеочи 
о расту и развоју правосавне вере у Чехосовачкој. У Сремским Каров-
цима је 19. марта 1929. у саи Каровачке гиманзије оржао преавање 
Миросав Хашковец, професор романистике Универзитета у Брну, иначе 
новозаоијени верник и чан Правосавне Цркве у Чехосовачкој. Ова 
кутурна еатност је промовисаа циеве скупања новца и срестава за 
грању храмова. Јосиф Жиек, парох из Хуоина након Хашковца, казао је 
а је „постојање цркве угрожено и сваки напреак онемогућен, ако се за вер-
нике не саграи овоан рој храмова“.10

У наставку ајемо географско-хроноошки преге грање правосавних 
огомоа у Чехосовачкој о 1938. гоине: 

Худоин. Храм је освештан на Духове 1923. гоине, а то је ио први че-
хосовачки правосавни храм. Освећење су извршии епископ моравски 
Гораз и нишки Доситеј Васић. На свечаности је певао руски гимназијски 
хор из Моравске Треове. Свечаности освећења храма је присуствовао око 
12.000 уша.11

Капела на Олшанима. Капеа на прашком гроу Ошани је освећена 
је 22. ецемра 1925. гоине, а тај светотајински чин је извршио изасаник 
Светог архијерејског синоа епископ шаачки Михаио (Урошевић), који је 
7 Исто.
8 Исто, 3.
9 Гласник — служени лист Српске Православне Патријаршије 2 (1929), 25–26.
10 Новак, А., „Правосаве у Чешкој“, Гласник — Српске Православне Патријаршије 7 

(1929), 108–109.
11 „Освећење првог Чехосовачког храма“, Гласник— Српске Православне Патријаршије 

10 (1923), 157.
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оређен а сужи парастос српским војницима сахрањеним на Ошанима 
и у Нађ-Међеру. Моитвеног учешћа у освећењу Ошанске капее узеи су 
припаници Руске заграничне Cркве, преставници карпаторуског свештен-
ства, Чешке правосавне епархије и Српске правосавне Цркве. Говоре су 
оржаи руски епископ Сергије из Прага, митропоит Евогије из Париза 
и српски еегат — шаачки епископ Михаио. Бии су присутни ипо-
матски преставници Француске, Румуније, Грчке и Бугарске. Протоко је 
заказао јер није позвао Посанство Краевине СХС, што је имао негатив-
не посеице. Епископ шаачки Михаио је оио позив чешког министра 
Крамаржа а с њим руча.12

Праг. Црква посвећена Св. раћи Кириу и Метоију освећена је на ан 
Св. Вацава (Већесава), 28. септемра 1935, у 1050. гоишњици о смрти 
Св. Метоија.13 Чин освећења извршии су епископи Доситеј као изасаник 
Његове светости патријарха српског Варнаве, руски загранични епископ 
Сергије из Прага, епископ мукачевско-прјашевски Дамаскин и епископ Го-
раз. Литија је кренуа из правца воришта „Технике“, а чину освећења су 
присуствоваи југосовенски, грчки, угарски и румунски амасаор, затим 
заступник чешког министарства иностраних посова, г. Венер, заступник 
министарства шкоа и просвете, г. Миох, заступник граа Прага, г. Ме-
зер, и остаи угеници.14 Прииком свечаног ручка Захрањик-Броски 
је у зравици посетио на страања епископа Доситеја и Гораза за право-
савну веру, која се у Чехосовачкој почетком ваесетих гоина ориа за 
свој организациони оквир.15 

У јеном извештају о црквеним приикама у прикарпатској Русији, који је 
саставио митропоит скопски Јосиф Цвијовић управо наазимо историјат 
оијања моитвеног простора у гавном грау Чехосовачке репуике:

У Прагу је ио приватних разговора и о оијању јеног храма за потре-
е правосавних, јер тамо изузев јене капее ван граа, нема правосавне 
цркве. Старих храмова, који су ржавна својина, и који се употреују за 
смештај рое и ругих премета има, а постоји распоожење ко извесних 
утицајних ичности и корпорација а се изађе у сусрет потреи правосав-
ног становништва.16

Митропоит Јосиф је сматрао а питање оијања храма за правосавно 
огосужење треа покренути преко Чехосовачке иге у Београу и Ми-
нистарства иностраних посова Краевине СХС.17

12 „Наше свечаности у Чехосовачкој“, Гласник — Српске Православне Патријаршије 23 
(1925), 360–361.

13 Росак, Јаросав, „Освећење правосавног храма Св. Кириа и Метоија у Прагу“, Брат–
ство — Лист за вјерско и народно просвјећивање 11–12, Сарајево, 1935, 204.

14 Исто, 206.
15 Исто.
16 Митропоит скопски Јосиф Цвијовић (Деегат Св. Арх. Саора) патријарху српском Вар-

нави, 3/16. ецемра 1931, 6–7. Персонани осије 16, Дамскин Грданички.
17 Исто.
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Иницијативе а се напуштене римокатоичке цркве у Брну и у Оомуцу 
уступе Чешкој правосавној Цркви заеежене су у 1922/23. гоини. Црква у 
Оомуцу је иа затворена и сужиа као музеј, а сама Општинска управа 
у Оомуцу и Жупанија (Окружно начество) у Брну преожии су наеж-
ном Министарству а се изађе у сусрет мои Чехосовачке цркве. Са тим 
се оуговчачио,18 јер је то ио време каа ржава још није признаваа 
хиротонију Гораза Павика и није сувенционисаа верску зајеницу коју 
је он превоио.

Стремењичак. Ову цркву је у ето 1937. гоине освештао ваика Гораз. 
Исте гоине је тека изграња храмова на истоку земе, и то у Веиком Боч-
кову, Сваави, Бјекама и Горинчеву.19

Оломуц. Црква посвећена Св. Горазу у Оомуцу освећена је на Духов-
ски понееак, 29. маја 1939. гоине. Освећење су оавии епископ Гораз 
и митропоит загреачки Доситеј (као еегат Св. архијерејског Синоа), 
сасужујући са четрнаесторицом свештеника. Црква је поигнута по про-
јекту свештеника Всевооа Конаснацког, Руса у сужи Чешке правосавне 
епархије. Живописана је свештеним призорима из свете историје (Старог и 
Новог завета), аи и епизоама из историје Чеха, Руса, Сра и Бугара. Зае-
ежено је а „осоито правосавни Совени ће омах познати веику мисао 
свесовенску из ове кратке историје“.20 Свештеници у ојејанијима са 8000 
верника су уши кроз гра, а све је ио праћено сценографијом пансовен-
ских осећања. У часну трпезу су ие уграђене мошти Св. Арсенија Сремца.21

Брно. Посматрано са строго архитектонске стране, реч је о вероватно 
најмоернијем храму правосавних Чеха.22 Доста посећа на грађевине Че-
хосовачке нароне (новохуситске) цркве. О оснивања правосавне оп-
штине у Брну, 16. септемра 1924, огосужења су се оаваа у шкоској 
зграи, а о 1928, са растом уховних потреа, формиран је Грађевински 
оор за изгрању правосавног храма у Брну, у саставу: инжењер Зенек 
Соат (Zdenek Soldat), протопрезвитер А. В. Шевчик (A. V. Ševčik) и секретар 
Е. Скаце (Ed. Skacel). Граски магистрат је 1929. гоине оеио земишну 
парцеу, а камен темеац је поставен 25. августа 1930. гоине. Посао је 
ишао са таквим ентузијазмом а је о зиме исте гоине црква покривена и 
сви груи раови су ии окончани.23 По изгеу је оаваа свесни и осе-
ни моернистички укус, јер је извеена у уху архитектонског синкретизма.

18 „Општи правни поожај Правосавне цркве у Чехосовачкој репуици“, Хришћански 
живот — месечни часопис за хришћанску културу и црквени живот 9 (1923), 465–466.

19 Аноним, Чехословачка, „Хришћанско ео“ — часопис за хришћанску кутуру и црквени 
живот III/5, 290.

20 Росак, Јаросав, „Нова правосавна црква у Чешко-Моравској“, Братство — лист за 
вјерско и народно просвјећивање 7–8, ју–август, Сарајево, 1939, 142.

21 Исто, 143.
22 Сика на насовној корици Гласника Српске Православне Патријаршије 20, 6. август / 

24. ју (1932).
23 Jakubiček, F. J., „Jubileum chramu sv. Vaclava v Brne“, Pravoslavny sbornik s kalendarem na 
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Јинджиховице. Наазе се у северозапаној Чешкој, на самој граници са 
Немачком, а германски назив места је гасио: Heinrichsgrün. То је капеа у 
којој се наазе посмртни остаци 7.100 Југосовена и 189 Руса који су умри 
у Аустроугарској интернацији. Осветио ју је епископ Доситеј 8. јуа 1932.24 
Оновена је 1996. гоине.25

У споменици, тј. шематизму изатом повоом петнаестогоишњице хиро-
тоније првог чешког и моравско-шеског епископа ишчитавамо списак пра-
восавних храмова који су ии по уховном управом епископа Гораза 
Павика, оносно који су саграђени о 1936. гоине. Списак оухвата и при-
времене огомое у којима се сужиа правосавна итургија и ржаа ру-
га огосужења.26

У Прагу — саорни храм Св. Кириа и Метоија, јеном месечно се сужи 
у капеи Св. Иије на Јосефову, а некоико пута гоишње у капеи у Крпи 
код Мелника. Таор — месни храм (kostel) ез иконостаса; Брно — храм Св. 
Вацава; Худоин ко Литовеа — храм св. Кириа и Метоија; у Доњим 
Куницама ко Брна — храм Св. Тројице; Оломуц — капеа Св. Вацава, а у 
сусеним Челеховицама се сужи у шкоским просторијама; у Прешову у 
оканом евангеичком храму о веиким празницима, а сваке ве неее 
у Кромјержижу и Товачову. У Злину у месној шкои се сужи јеном ме-
сечно. Римнице — храм Св. Љумие; Стремењичак — храм Св. Вацава; 
Штјепанов – храм Св. Прокопија; Хнојице – у руштвеној шкои се ржи 
сужа јеном месечно; Опатов, Предин и Треич – огосужење у шкоама, 
а у Јихлави — на веике празнике који су по старом каенарском стиу и 
не покапају се са евангеичким каенаром. На крају списка стоји Вилемов 
са храмом Пресвете Богороице.27 

Репрезентативни храмови су поигнути и освећени у веиким граским 
центрима у ругој поовини четврте еценије XX века. Тако је ио у Брну, 
Оомуцу и Прагу.

Епископ Гораз је крајем септемра 1941. гоине ојавио посаницу пово-
ом ваесетогоишњице своје хиротоније, у којој је ао ретроспективу сво-
га архипастирског раа са кратком повесницом живота мае цркве. Храро 
је нагасио а су се саа појавии нови поитички чиниоци, што је приично 

rok 1950, Brno, 1950, 156–158.
24 Фрк, Јосиф, „Освећење спомен капее и маузоеја у Јинржиховицама“, Гласник — Српске 

Православне Патријаршије 22, 20/7. август (1932), 345–347; „Њ. Пр. Епископ Нишки Г. 
Доситеј на освећењу спомен капее у Јинржиховцима у Чешкој“, Преглед цркве епархије 
нишке 5, 6, 7 (1932) 140.

25 Ђуковић, Исиор, „Аустроугарски огор Јинриховице (Хајнригрин)“, у: Маузолеј српских 
зарољеника и интернираца из Првог светског рата — Јиндриховице (Срез Соколов, 
Чешка Репулика), Амасаа Савезне Репуике Југосавије, Праг, 1996, 5–13.

26 Pravoslavna cirkev svym prilslušnikum, Organisace a dnesni stav cirkve v českyh zemich, (K 15. 
vyroči sveceni vladyky Gorazda, prvniho pravoslavneho episkopa českeho a moravskoslezskeho, 
Praha, 1936.

27 Исто, 59–70.



 Саорност 4 (2010) [263–271]|269

јасна аузија на немачки Рајх, који чини све „нe и и се правосаве уопште 
срушио“ (aby se pravoslavi u nas vubec ujalo).28 У погеу изграње огос-
ужених места Гораз је истакао: 

С озиром а су огосужена места иа привремена (у шкоама и њиховим 
пратећим зграама, закупеним заругама и разним корпорацијама), цркве-
ни живот није могао а се развије кроз цеу црквену гоину, зато смо почеи 
а оснивамо сопствене храмове. О 1927. о 1941. гоине поиги смо 11 ва-
ститих храмова и 2 капее, и уз то смо у Прагу преуреии јену зграу, коју 
нам је изнајмиа ржава за саорни храм. Сваке гоине ио је тако поизан 
по јеан Божији вор.29 

Ваика Гораз је рекао а су извеени раови у врености о 2.240.000 
чешких круна.30

У пану су ии и опсежни раови око изграње епархијског вора: „Саа 
се пак раи на оијању зграе за епископску резиенцију и епархијску кан-
цеарију“.31 Неостварене су амиције о заметању мушког и женског манасти-
ра, првог семена чешког правосавног монаштва.32

О храмова на истоку земе најзначајнији је онај у Хусту, који је саграђен 
1929, а осветио га је ваика Гораз. Изгрању је воио архиманрит Аексеј 
Кааук.33 Прикарпатска Русија (Закарпатје) између ва светска рата је при-
пааа Чехосовачкој Репуици. У том еу ржаве је по неким статисти-
кама ио чак 150.000 правосавних уша.34 Српска правосавна црква је 
имаа неку врсту патроната на правосавним прикарпатским Русима на 
основу историјског права и јурисикције Каровачке митропоије у „Горњој 
Земи“. Први епископ мукачевско-прјашевски ио је Дамаскин Гранички 
(1931–1938), а њега је насеио Ваимир Рајић (1938–1941). 

28 Gorazd, pravoslavny biskup česky a moravskoslezsky, „Bratri a sestry, zari 1941“, у: Hlas pra-
voslavi – Organ Pravoslavne cirkve na Československu 8 (1962), 229.

29 „Ponevdaž v zatimnich bohoslužebnich mistnosteh (ve školach a jinych budovach propujčenych 
obcemi a ruznymi korporacemi) nemohl se bohoslužebny život podle cirkveniho roku radne 
vyvinout, začali jsme stavet vlastni chramy. Od r. 1927. do r. 1941. postavili jsme 11 vlastnich 
chramu a dve kaple; mimoto v Praze adaptovali jsme jsme budovu, propujčenou nam statem, 
za sidelni chram. Každeho roku byl tedy postaven, prip. upraven 1 stanek Boži“ (Исто, 230). 
Сично пише и у свом мемоару 1938. упућеном Светом архијерејском синоу СПЦ: „О 
1927. гоине зиа се у Епархији сваке гоине по јеан храм ии капеа. До саа [1938 — 
прим Р. П.] је сазиано 9 храмова и 1 капеа и поре тога оиа је Црква катерани 
храм у Прагу“ (Персонани осије 10, Горазд Павллик, 15).

30 Gorazd, pravoslavny biskup česky a moravskoslezsky, „Bratri a sestry, zari 1941“, у: Hlas pra-
voslavi – Organ Pravoslavne cirkve na Československu 8 (1962), 230.

31 Персонани осије 10, Горазд Павллик, 15.
32 Исто.
33 J[osif] L[eixner], „Po zavedeni unie na Slovensku a Zakarpatske Ukrajine“, Hlas pravoslavi – 

Organ Pravoslavne cirkve na Československu, 7 (1960), 205.
34 Чехословачка, Братство-ист за вјерско и нароно просвјећивање, 7–8 (1932), Сарајево, 

1932, 118–119.
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Епископ Дамаскин је у конференцији за штампу, пре свој оазак у Епар-
хију мукачевско-прјашевску, у јуну 1931, рекао како је у периоу 1928–1932. у 
источном еу Чехосовачке поигнуто чак 119 цркава. Такође је тамо ио 
5 манастира, а јено женско општежиће је ројао чак 86 монахиња.35

Чехосовачко правосаве српске јурисикције у гоинама Другог свет-
ског рата проазио је исповенички и мученички пут, као и Српска пра-
восавна Црква у цеини. Ратне оконости, нарочито прва поовина 1942. 
гоине — прогони правосаваца, уијање свештеника Чешке правосавне 
Цркве, па и самог епископа Гораза Павика, као омаза за Рајхара Хај-
риха у атентату страаог рајхспротектора — оставие су тешке посеице 
по маи правосавни покрет. 

Посетимо а су чешки патриоти 1942. гоине наши уточиште у крип-
ти храма Св. Кириа и Метоија у Прагу. Крв мученика је увек у историји 
Цркве Христове семе за нове хришћане и анас Правосавна Црква чешких 
земаа и Совачке посеује аутокефаију у пороици помесних Правосав-
них Цркава.

35 Исто.
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Building Orthodox Churches in Czechoslovakia 
Between two World Wars

Erecting the orthodox churches in more urban environments of Czechoslovakia 
between two World wars indicates momentum and a success of the orthodox 

mission operated by the diocese of Czech and Moravia which was enjoying an au-
tonomous status within the Serbian Patriarchate. Churches dedicated to domestic, 
national saints, were in a way pointing back Czech people to Cyril-Methodian 
sources of the eastern-orthodox Christianity. The Orthodox Church in Prague 
is dedicated to holy brothers Cyril and Methodius, and was consecrated on the 
day of St. Vaclav, and the church in Olomuc is dedicated to St. Gorazd. Serbian 
Orthodox Church, its clergy and faithful people, according to the official docu-
mentation, has supported financially their orthodox brethren in Czechoslovakia, 
being thus actively involved in a battle for the sacred buildings and orthodox in-
heritance in a foreign land.

Key words: church, parish, Gorazd Pavlik, Dositej Vasić, Czech Republic, 
Moravia, Serbian Orthodox Church.
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