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Православна црквена порта Храма 
Светог великомученика Димитрија у Даљу

Историјско-просторна материјализација

Поводом 20-годишњице устоличења епископа 
осјечкопољског и барањског Лукијана (Владулова)

(1991–2011)

САжЕТАК: Би ло је ви ше ми гра ци ја Ср ба на Бал ка ну, а као екс трем на упам ће-
на је Ве ли ка се о ба Ср ба под па три јар хом Ар се ни јем III Чар но је ви ћем 1690. 

Ин ви та то ри ја као по зив но пи смо Беч ког дво ра при хва ће на је из ну жде, али са ви ше 
емо ци о нал ног на бо ја и кон фу зи је не го ди пло мат ске му дро сти, уме ћа и ју ри дич ке тре-
зве но сти. Та ко је за по ста вљен и по сле дич но де ро ги ран Sta tu ta Wa lac ho rum из 1630. ко ји 
се од но сио на Ср бе ста ро се де о це. Tимe је њи хов др жав но-прав ни ста тус по гор шан, а у 
окол но сти ма оп штег ме те жа, упла ше ни, за бри ну ти и мо жда не до вољ но сна ла жљи ви и 
ор га ни зо ва ни иза бра ни ци се об них Ср ба, до би је не при ви ле ги је у Ди пло ми ца ра Ле о-
пол да I од 21. VIII 1690. ве ро ват но су до жи вља ва ли као успех, а мо жда и на гра ду.

Ипак, ак тив но сти око сме шта ја Ми тро по ли је од 1690. до 1706. ни су би ле ефи ка сне, 
нај ви ше због „ми ло срд них“ и екс трем них од лу ка о до де ли и још бр жем од у зи ма њу вла-
сте лин ста ва у Си ра чу (1695–1697) и Се чу ју (1697–1702). За то је Ми тро по ли ја у то вре ме 
има ла се об ни ста тус.

Teк на кон до де ле ко мор ског вла сте лин ства у Да љу 15. VII 1706. за крат ко на сту па 
при кри ве ни оп ти ми зам. Ме ђу тим, три ме се ца на кон то га па три јарх Ар се ни је III Чар но-
је вић у Бе чу вол шеб но не ста је са жи вот не сце не, због че га је до шло до кра ћег за сто ја у 
вези са сме шта јем се ди шта Ми тро по ли је и на даљ ској ло ка ци ји. Ипак, тран сфор ми са ње 
за те че них и скром них па ро хиј ских и вла сте лин ских струк ту ра у Да љу и њи хо во уз ди-
за ње на ви со ки ми тро по лиј ски ни во, ме њао се од ар хи је ре ја до ар хи је ре ја, све до рас па-
да Аустро у гар ске мо нар хи је 1918. 

Ова кво ста ње ства ри одразило се на исто риј ско-про стор ну ма те ри ја ли за ци ју цр кве-
но-пре стол ног из гле да и во лу ме на ми тро по лиј ско-па три јар шиј ске пор те у Да љу, што и 
је сте пред мет овог ра да. Ме ђу тим, оста је да се у окви ру дру гог ра да пре зен ту је ње на про-
стор но-гра ди тељ ска струк ту ра са ак цен ти ма на ар хе тип ске он то-ду хов не, ду хов но-све-
тов не и цр кве но-на род не струк ту ре.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ми тро по лиј ско-па три јар шиј ска пор та, AEM влaстeлинствo 
Даљ, пре стол ни ар хи је ре ји, Беч ки двор, цр кве но-гра ди тељ ске струк ту ре.
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УВОД

Пра во слав на цр кве на пор та1, а по себ но раз вој и ти по ло ги ја ње них об ли ка и цр кве-
но-гра ди тељ ских струк ту ра ни су до да нас при ву кли ве ћу па жњу ис тра жи ва ча и за то 
је ли те ра ту ра у тој обла сти вр ло оскуд на. 

У ве зи с на уч ним ис тра жи ва њем и об ја шње њем пра во слав не цр кве не пор те као 
спе ци фич не, сло же не, бо го на дах ну те, бла го дет не и све те цр кве но-гра ди тељ ске це ли не 
за са да ни су по зна ти по да ци, осим скром них за пи са ко ји спо ми њу или опи су ју са мо не ке 
цр кве но-гра ди тељ ске де ло ве је ди ни це или це ли не пра во слав не цр кве не пор те. На го ве-
штај у том сми слу, та ко ђе са мо фраг мен тар но, ар ти ку ли ше и За ко но пра ви ло (Но мо ка нон 
или Крм чи ја) Све тог Са ве2 у ко јем је ви дљи во да су још по чет ком XIII ве ка по сто ја ла 
не ка пра ви ла о град њи и по ста вља њу гра ђе ви на у окви ру на се ља. Да нас у ње му по сто-
ји са мо на слов „О гра ђе њу цр ка ва“, на осно ву че га се, и без не до ста ју ћег тек ста, мо же 
за кљу чи ти да је Све ти Са ва же лео ука за ти на зна чај те о фа нич ног и хи је ро фа нич ног 
ge ni us lo ci, а ве ро ват но и на ва жност об ред но-ре ли ги о зне и гра ди тељ ске ор га ни за ци је 
хра ма као До ма Го спод њег. Ве ро ват но је ње го ва иден ти фи ка ци ја хра мов не све ти ње и 
има нент ног јој све тог во лу ме на ве за на за ње го во по зна ва ње Ап ос тол ских уста но ва као 
ста рог спи са3, где се уре ђе ње хра мов не све ти ње ве зу је за хри шћан ску дог му, има нент-
ни и опле ме ње ни про стор све тог култ ног или хра мов ног ме ста, во лу ме на и ам би јен та. 
Ме ђу тим, ве ро ват но због бур них исто риј ских до га ђа ја, на ро чи то ра то ва и осва јач ких 
скр на вље ња све ти ња на про сто ри ма сред њо ве ков не Ср би је и око ње, тај текст све то-
сав ских пра ви ла „О гра ђе њу цр ка ва“ ни је са чу ван4.

То са мо мо же би ти је дан од раз ло га због че га да нас ег зи сти ра и чак до ми ни ра по-
јед но ста вље но или све тов но схва та ње све тог ме ста, ко је и са ми хри шћа ни упра жња ва-
ју и по јед но ста вље но га ве зу ју са мо за хра мов ну гра ђе ви ну као јед ну и је ди но све ту 
тач ку без има нент ног во лу ме на и те ри то ри ја ли за ци је те о фа нич ног и хи је ро фа нич ног 
ge ni us lo ci. Та ко се све ти во лу мен пор те на зи ва и сво ди чак на све тов но дво ри ште, чи-
ме се нај че шће не све сно по ти ре ње го ва прет ход но от кри ве на све тост као кр сто но сно 
или хри шћан ски озна че на и огла ше на но во ство ре на вред ност и те ри то ри ја ли зо ва на 
струк ту ра. 

1 Велимир Љ. Ћеримовић, Парадигма православне црквене порте као подлога за црквеноградитељска 
пра вила о њеном савременом планирању и обликовању – II део, Изградња, бр. 62 (8–9. август–септембар), Бео-
град 2008, 336–337; Велимир Љ. Ћеримовић, Православна црквена порта у првопрестолничкој Архиепископији 
Митрополије карловачке – развој и типологија облика, Докторска дисертација, Факултет техничких наука 
Универзитета у Новом Саду, Нови Сад 2007, 505–511; Велимир Љ. Ћеримовић, Православна црквена порта 
– градитељска традиција и савременост, Архитектура, бр. 117, Београд–Подгорица 2007, 10–11.

2 Законоправило Светог Саве 38 грана, превела са српскословенског и уводну напомену написала Сања 
Ристић, Источник, бр. 11/12, Београд 1994, 159–166; Законоправило Светог Саве, Традиција и савремено српско 
црквено градитељство, Научни скуп, Београд 1995, 10–11; Миодраг М. Петровић, Свети Сава као састављач 
и преводилац Законоправила – српског номоканона, Историјски часопис, књ. LXIX, Београд 2002, 27–45; Вели-
мир Љ. Ћеримовић, Докторска дисертација, 15–16.

3 У Апостолским установама као старом хришћанском спису наређује се: „Прво да храм буде издужен, 
управљен према истоку, с обеју страна да има просторије према истоку, да је сличан лађи. У средини нека буде 
епископов трон, а са обе стране његове нека седи презвитеријство“, Vivliothiki ellinon pateron ke singrafeon, 
Aтинa 1955, Т. 52 (вид. разговор са епископом рашко-призренским Гојком Стојчевићем, Гласник Српске право
славне цркве, бр. 3, Београд 1986, 64–67).

4 Велимир Љ. Ћеримовић, Докторска дисертација, 15–16.
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Ме ђу тим, зна се: пр во бит но су све та ме ста ве за на за по стра да ње му че ни ка за хри-
шћан ску ве ру, за тим не ки дру ги хри шћан ски знак, али и за при род ну ми сти ку ис так-
ну тог и уз диг ну тог ме ста ко је у се би од иско на са жи ма све еле мен те те о фа нич ног и 
хи је ро фа нич ног фе но ме на. Зна чи, то је ста ри или но ви те о фа нич ни и хи је ро фа нич ни 
ge ni us lo ci ко ји је ис пу њен и об да рен уте ло вље ном све то шћу као но во ство ре ном вред-
но сти, и као та кав је по знат ло кал ној и ши рој хри шћан ској за јед ни ци. 

Осим то га, то је увек ре пер но и сиг ни фи кант но5, од но сно кр сто но сно и оград но из-
дво јен, де фи ни сан, ар ти ку ли сан и за шти ћен све ти про стор у од но су на про фа ни. Да кле, 
ува жа ва ње, по што ва ње, али и гра ди тељ ско ар ти ку ли са ње, опле ме њи ва ње и оград но де-
фи ни са ње све тог ме ста под ра зу ме ва ње го ву те ри то ри ја ли за ци ју или во лу ме ни за ци ју, 
што го во ри да све то ме сто ни је јед на тач ка, јер оно са мим от кро ве њем и кр сто но сним 
мар ки ра њем ни је у функ ци ји са мо га се бе, већ под ра зу ме ва на зи да ва ње про стор них 
ка па ци те та ко ји на те ме љи ма ар хе тип ске он то-ду хов не (не ма те ри јал не) прет ход ни це, 
мо ра ју би ти про пор ци о нал ни бро ју и функ ци ји оку пља ња хри шћан ско-пра во слав не 
за јед ни це. Та ко у окви ру све тог ме ста по сто ји храм са уну тра шњим и спо ља шњим све тим 
про сто ром, и оба су у функ ци ји об ред но-ре ли ги о зних по тре ба, па су та ко ме ђу соб но и 
по ве за ни пре ко глав ног за пад ног и спо ред ног ју жног и се вер ног ула за у храм. 

ТЕ О ФА НИЧ НИ И хИ ЈЕ РО ФА НИЧ НИ GE NI uS LO CI КАО АР хЕ ТИП СВЕ ТО СТИ

У исто риј ском сми слу, на стан ку хри шћан ске цр кве не пор те прет хо ди ла су прет-
хри шћан ска све ти ли шта, ко ја су пред ста вља ла пр во бит ни об лик све тог ме ста. Зна чи, 
за прет хри шћан ске об ре де и ри ту а ле та ко ђе су се из два ја ла по себ на ме ста ко ја су до-
би ла цен трал ни по ло жај у про стор ном во лу ме ну на се ља јед не за јед ни це и по треб ни 
про стор ни оквир до во љан за оку пља ње чла но ва прет хри шћан ске за јед ни це. 

На тај на чин, ја сно је да хри шћан ска цр кве на пор та има ду го ве ки кул тур но-исто-
риј ски, али и цр кве но-гра ди тељ ски кон ти ну и тет. Сход но има нент ном цен тра ли те ту 
хра мов не вер ти ка ле и број но сти ре ли ги о зне за јед ни це, у фи зич ком сми слу цр кве на 
пор та би ла је про пор ци о нал на ка па ци те ту хри шћан ско-пра во слав не за јед ни це, што 
зна чи да је има ла ис так ну то ме сто, на гла ше ни вер ти ка ли тет и при ме ре ни во лу мен ко ји 
је био оп ти ма лан за оку пља ње чла но ва хри шћан ске вер ске за јед ни це. На то ука зу ју 
Мир ча Ели ја де6 и Све тла на Мој си ло вић7 у сво јим де ли ма. 

На тај на чин, на ста вља се и тра ди ци ја не ма те ри јал ног или об ред но-ре ли ги о зног 
от кро ве ња, ин сти ту ци о нал ног и ма те ри јал ног ар ти ку ли са ња, сте пе но ва ња и на зи да ва ња 
све тог ме ста.8 За хри шћан ски-пра во слав но про фи ли са но би ће, не ма те ри јал ну ди мен-

5 Велимир Љ. Ћеримовић, Православна црквена порта као светост или профано двориште, Савремено 
градитељство – научно-стручни часопис за градитељство Републике Српске, бр. 05–2011, Бањалука 2011, 13 
(8–23); Светлана Мојсиловић, Просторна структура манастира средњовековне Србије, Саопштења – Com-
munications, бр. XIII, Београд 1981, 7–8, 18–21; Светлана Поповић, Крст у кругу – Архитектура манастира у 
средњовековној Србији, Београд 1993, 46–48; Велимир Љ. Ћеримовић, Докторска дисертација, 458–650.

6 Мирча Елијаде, Свето и профано, Нови Сад 1986, 67; Мирча Елијаде, Историја веровања и религијских 
идеја, Београд 1985; Велимир Љ. Ћеримовић, Докторска дисертација, 32–33.

7 Светлана Мојсиловић, Нав. дело, 7–8; Светлана Поповић, Нав. дело, 35–394.
8 Велимир Љ. Ћеримовић, Православна црквена порта као светост или профано двориште, 8–23; Ве-
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зи ју увек чи ни ње го ва ду хов на по тре ба да се об ред но-ре ли ги о зним чи ном от кро ве ња 
ду хов но пре по зна ју, од но сно ду хов ном енер ги јом на до гра де, ар ти ку ли шу и ти ме уз диг-
ну, из дво је и огла се но во ство ре не све те хри шћан ске ре пер не, а ти ме и сиг ни фи кант не 
ми стич не и све те про стор не струк ту ре. Зна чи, прет ход но хри шћан ски још не сиг ни фи-
кант на струк ту ра по ста је сиг ни фи кант на са мо на кон ар хе тип ског об ред но-ре ли ги о-
зног от кро ве ња те о фа нич ног (бо го јав ног) и хи је ро фа нич ног (из лив но све тог) фе но ме на, 
на кон че га се та прет ход но не ма те ри јал на енер ги ја све то сти уте ло вљу је на та квом бо го-
јав ном ме сту. А то зна чи да се ви дљи вим по ста вља њем кр ста на бо го јав ном и из лив но 
све том ме сту до та да шња енер ги ја Све тог ду ха или све то сти ја сно, ви дљи во и кр сто но сно 
пре по зна тљи во ма те ри ја ли зу је, те ри то ри ја ли зу је и мар ки ра као те о фа нич ни и хи је ро-
фа нич ни ge ni us lo ci, од но сно ду хов но по треб на, ра зу мљи ва и сиг ни фи кант на све тост 
и но во ство ре на вред ност.

Да ље на зи да ва ње те о фа нич ног и хи је ро фа нич ног ge ni us lo ci те мељ но је ве за но за 
уте ло вље ње све то сти, ин сти ту ци о нал ну над град њу и гра ди тељ ску ма те ри ја ли за ци ју 
хра мов не све ти ње и дру гих пра те ћих структу ра пре ма ран гу на ре че не ин сти ту ци је, 
од но сно ње ном (хи)је рар хиј ско-епар хиј ском ста ту су и до сто јан ству. У ко нач но сти, у 
ве зи са де фи ни ци јом и син те ти зо ва њем на ре че не цр кве но-ду хов не ин сти ту ци је и све те 
цр кве но-гра ди тељ ске це ли не и ње ног во лу ме на, не из о став но је гра ди тељ ско-про стор но 
из у зи ма ње, од но сно оград но из два ја ње, де фи ни са ње и за шти та све тог ме ста у од но су 
на оста ли про фа ни про стор. 

Да кле, још је у прет хри шћан ско вре ме по зна та, а већ од ра ног хри шћан ског вре ме на 
је усво је на, пре но си се и на ста вља об ред но-ре ли ги о зна (не ма те ри јал на), ин сти ту ци о нал-
на (ор га ни зо ва на) и про стор но-гра ди тељ ска (ма те ри јал на) ар ти ку ла ци ја и ду хов но-енер-
гет ска над град ња или на зи да ва ње све тог ме ста и ње го вог има нент ног во лу мен ског 
ка па ци те та. Од то га вре ме на па до да нас, у ли те ра ту ри, не баш че сто, а рет ко и аде кват-
но, ко ри сти се тер мин цр кве на пор та. Је дан од ва жних раз ло га у том сми слу сва ка ко 
је сте чи ње ни ца да до 2007. ниг де ни је ни об ја шње но шта се под тим пој мом под ра зу-
ме ва, на ро чи то у цр кве но-ду хов ном и про стор но-гра ди тељ ском сми слу9. 

Ипак, у ве зи са град њом пра во слав них цр кве них гра ђе ви на, у Бе о гра ду је 1995. одр-
жан на уч ни скуп „Тра ди ци ја и са вре ме но срп ско цр кве но гра ди тељ ство“, на ко јем је ви ше 
ауто ра об ра ђи ва ло не ко ли ко те ма, ме ђу ко ји ма тре ба спо ме ну ти те ме о срп ској цр кве-
ној ар хи тек ту ри, струк ту рал ну ана ли зу цр кве них гра ђе ви на, про стор ну ор га ни за ци ју 
пра во слав ног хра ма, као и ка нон ске и тра ди ци о нал не ути ца је на про јек то ва ње пра во-
слав них хра мов них све ти ња. У окви ру ових те ма го во рио је и Па три јарх срп ски го спо-
дин Па вле (Стој че вић) ко ји се по зи ва на ста ри хри шћан ски спис Апо стол ске уста но ве, 
у ко јем се про пи су је уре ђе ње хра ма, и за то он ука зу је да је Срп ска пра во слав на цр ква 
за ин те ре со ва на да хра мов на гра ђе ви на бу де ле па.10 Да ље о ду хов ним по ти ца ји ма за град-

феномен (Serbianorthodox churchyard of Sremski Karlovci church as a spatialarchitectural phenomenon), Inter-
national conference „The space i European architecture – tradition and innovation“, Ministry of culture – Republick 
Bulgaria, State Cultural Institute „The palace“ – the town of Balchik, Varna Free University „Chernorizets Hrabar“ 
Faculty of Architecture, Proceedings part I, Balchik, Bulgaria 2009, 178–187.

9 Велимир Љ. Ћеримовић, Докторска дисертација, 16; Велимир Љ. Ћеримовић, Православна црквена 
порта сремскокарловачка – I део, Изградња, бр. 62 (3–4. март–април), Београд 2008, 68 (65–84).

10 његова светост патријарх Павле, О грађењу православног храма, Традиција и савремено српско цркве но 
градитељство, Научни скуп, Београд 1995, 15–21; Велимир Љ. Ћеримовић, Докторска дисертација, 17.
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њу пра во слав ног хра ма пи шу још Ам фи ло хи је Ра до вић11 и При би слав Си мић12. На те му 
те о риј ских осно ва о град њи пра во слав ног хра ма пи шу Бо ри во је Ан ђел ко вић13, На ђа Кур-
то вић Фо лић14 и дру ги.

Дакле, да нас у ли те ра ту ри има по да та ка о ра зним по је ди но сти ма ве за ним за од ре-
ђе ни пра во слав ни храм, за тим о пра те ћим све тов ним ре зи ден ци јал ним објек ти ма око 
хра ма, о њи хо вим стил ско-гра ди тељ ским ка рак те ри сти ка ма, о бо го слу жбе ним ме сти-
ма, о пој му и ра зним име ни ма хри шћан ског хра ма, о на чи ну град ње хра ма, об ли ку, 
прав цу и по ло жа ју цр ка ва15. Та ко ђе, још ви ше се мо же на ћи пу то пи сних бе ле шки о број-
ним пра во слав ним цр ква ма, али све те бе ле шке, ра зни ко ри сни за пи си и по да ци, са мо 
у не до стат ку дру гих, до бро су до шли у по ја ча ва њу до ку мен тар не осно ве приликом ана-
ли зе раз во ја и ти по ло ги је об ли ка пра во слав не цр кве не пор те, као што је нпр. даљ ска 
ко ја је од по чет ка XVIII вeкa до рас па да Аустро у гар ске 1918. би ла ал тер на тив но се ди-
ште и са став ни део ми тро по лиј ско-па три јар шиј ског про то ко ла у не ка да шњој пр во пре-
стол нич кој Ар хи е пи ско пи ји кар ло вач кој16. 

ОДА БРА НА ЦЕ ЛИ НА ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ НЕ ПОР ТЕ У ДА ЉУ

До сад спро ве де на ис тра жи ва ња ауто ра по ка зу ју да срп ско пра во слав на цр кве на 
пор та још ни је у це ло сти ис тра же на као под тип Све те пра во слав не цр кве у окви ри ма 
ис точ не ор то док си је. Она се ди рект но ве зу је за хри шћан ство ко јем у исто риј ско-со ци-
јал ном, об ред но-ре ли ги о зном и тра ди ци о нал но-кул тур ном сми слу при па да, и ко је у 
цр кве но-дог мат ском и хи је рар хиј ско-ин сти ту ци о нал ном сми слу има нај ви шу озна ку 
ре да, што је с раз ло гом и ло гич но од ре ди ло и ње го во вр хов но или ис хо ди шно, или ко-
рен ско ме сто при ли ком иден ти фи ко ва ња ло кал них и гло бал них цр кве но-исто риј ских 
при ли ка ко је су ути ца ле на усва ја ње и раз вој хри шћан ства. Исто та ко, вр ло је ва жно 
са гле да ва ње узроч но-по сле дич них ве за и ути ца ја хи је рар хиј ско-епар хиј ског сте пе но-
ва ња цр кве но-ин сти ту ци о нал них је ди ни ца ко је су се ре флек то ва ле на фор ми ра ње и 
сте пе но ва ње има нент них цр кве но-гра ди тељ ских об ли ка и во лу ме на пра во слав не цр кве-
не пор те. Та ко у хи је рар хиј ско-ин сти ту ци о нал ној ана ли зи и сво ђе њу, са ма ис точ на ор то-
док си ја има озна ку ти па као пр ву ни жу хи је рар хиј ско-ин сти ту ци о нал ну и ка те го ри јал ну 
озна ку, а сва ки тип има сво је под ти по ве ко ји су на ста ја ли пре ма ути цај ним или по зна тим 
исто риј ским окол но сти ма на гло бал ном, ре ги о нал ном и ло кал ном пла ну (в. Та бе лу I).

11 његово преосвештенство митрополит Амфилохије, Духовни смисао храма, Традиција и савремено 
српско црквено градитељство, Научни скуп, Београд 1995, 22–30; Велимир Љ. Ћеримовић, Докторска дисер-
тација, 17.

12 Прибислав Симић, Архитектура храма и њена духовна подлога, Традиција и савремено српско цркве-
но градитељство, Научни скуп, Београд 1995, 31–35; Велимир Љ. Ћеримовић, Докторска дисертација, 17.

13 Боривоје Анђелковић, Литургија и унутрашњи поредак храма, Традиција и савремено српско црквено 
градитељство, Научни скуп, Београд 1995, 37–61; Велимир Љ. Ћеримовић, Докторска дисертација, 17.

14 Нађа Куртовић-Фолић, Црквено градитељство – традиција или трансформација архитектонских 
облика, Традиција и савремено српско црквено градитељство, Научни скуп, Београд 1995, 62–98; Велимир 
Љ. Ћеримовић, Докторска дисертација, 17.

15 Лазар Мирковић, Православна литургика или наука о богослужењу православне Источне цркве – први 
и опћи део, Београд 1995, 59–115; Велимир Љ. Ћеримовић, Докторска дисертација, 18.

16 Велимир Љ. Ћеримовић, Докторска дисертација, 18.
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Табела I – Типолошко разврставање хришћанских институција са припадајућим обли-
ком црквене порте

Из вор: Ве ли мир Љ. Ће ри мо вић, Док тор ска ди сер та ци ја.

За Ср би ју је ка рак те ри стич но ње но сред њо ве ко вље, ка да су срп ске зе мље као кне-
же ви не, де спо ти је или не ки дру ги об лик др жав не тво ре ви не осва ја не од стра не ра зних 
осва ја ча. Та кви осва јач ки ефек ти ре флек то ва ли су се и на це па ње по сто је ћих и фор ми ра-
ње но вих цр кве них обла сти или за себ них де ло ва, од ко јих су не ки би ли са ауто ном ним 
ста ту сом у раз ли чи тим вре мен ским пе ри о ди ма17. То го во ри о че стим ра ним и ка сним 
сред њо ве ков ним ми гра ци ја ма Ср ба и њи хо вом цр кве но-на род ном, а он да и цр кве но- 
-ин сти ту ци о нал ном ор га ни зо ва њу, по ве зи ва њу и тра ја њу на свим под руч ји ма где су 
жи ве ли и бра ни ли се бе и сво ја хри шћан ска уве ре ња, али и хри шћан ску Евро пу од ви-
ше ве ков них осва јач ких на ср та ја не хри шћан ских осва ја ча, по ро бљи ва ча и ру ши те ља 
европ ских про сто ра, ње говог гра ди тељ ског на сле ђа, кул ту ре и дру гих те ко ви на. 

Због по зна тих исто риј ских окол но сти, под ути ца јем ра зних кул ту ра у вре ме њи хо-
вог тра ја ња, ове цр кве но-исто риј ске обла сти се да нас ме ђу соб но и при мет но раз ли ку ју 
по сво јим ло кал ним, ре ги о нал ним и на ци о нал ним кул тур но-исто риј ским и цр кве но-гра-
ди тељ ским ка рак те ри сти ка ма. И, на рав но, уну тар њих са мих по сто је опет њи хо ви ло-
ка ли зми и ва ри је те ти ко ји бит но ути чу на ло кал не по себ но сти, а на тај на чин и на њи хо-
ву за себ ну си сте ма ти за ци ју, кла си фи ка ци ју и ти по ло шку ка те го ри за ци ју. То ујед но 
зна чи да би ло ко ја ауто ке фал на (по ме сна) цр ква ис точ но хри шћан ске ор то док си је у на-
ве де ном кон тек сту сле ди и по шту је усво је ни ико но граф ски тип пра во слав ног хра ма и 
усво је ни ар хе тип ски кон цепт цр кве не пор те. Ме ђу тим, по ме сне цр кве их ва ри ра ју уно-

17 Велимир Љ. Ћеримовић, Докторска дисертација, 68–69; Велимир Љ. Ћеримовић, Православна црквена 
порта као светост или профано двориште, 2010, 10 (8–23).
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ше њем аутен тич них ло кал них еле ме на та, за ви сно од аутен тич не тра ди ци је са ме по ме-
сне цр кве, па и ло кал не тра ди ци је, у кон сти ту и са ним цр кве ним обла сти ма ко је их при-
хва та ју, од но сно епар хи ја ма и дру гим цр кве но-ин сти ту ци о нал ним је ди ни ца ма ви шег 
и ни жег сте пе на и до сто јан ства, као и исто риј ског тре нут ка у ко јем аутен тич ни и ло-
кал ни ути цај ни еле мен ти на ста ју18. 

Ту ви ди мо сву сло же ност и праг ма тич ност у на ста ја њу пра во слав не цр кве не пор те 
и узроч но-по сле дич них ве за и од но са си стем ских гру па из ме ђу ду хов них и ин сти ту-
ци о нал них све тов них ин ди ка то ра и еле ме на та и њи хо вог здру жи ва ња и си нер ги је у 
функ ци ји одр жи во сти раз ли чи то са зда них цр кве но-гра ди тељ ских об ли ка за ре ли ги о-
зне, об ред не, бо го слу жбе не и жи вот не по тре бе у окви ри ма про пор ци о нал но де фи ни са не 
све те це ли не и во лу ме на. То ја сно ука зу је да су у то ме по себ ну уло гу има ли усво је ни, 
утвр ђе ни и ор то док сно про фи ли са ни он то-ду хов ни, об ред но-ре ли ги о зни, цр кве но-ин-
сти ту ци о нал ни и (хи)је рар хиј ско-епар хиј ски си стем по тре ба и на че ла, али и ано ним ни 
и по зна ти не и ма ри ко ји су на ка нон ским осно ва ма усво ји ли, не го ва ли и де лат но пре но-
си ли си стем ске вред но сти, те ко ви не, уме ћа и зна ња у ства ра њу све тог ме ста, про сто ра, 
во лу ме на и ам би јен та у за јед ни ци са пра во слав но про фи ли са ном ло кал ном цр кве ном 
за јед ни цом. 

На ро чи то су ар хи је ре ји и све штен ство као све ти чу ва ри Сим во ла ве ре – ор то док сне 
дог ме19, али и као гра ди те љи у за јед ни ци с дру гим не и ма ри ма, кроз цр кве но-гра ди тељ-
ска прег ну ћа, стре мље ња, уме ћа, ис ку ства, тра ди ци о нал на зна ња и, да ка ко, без пи са них 
и уза ко ње них цр кве них или све тов них пра ви ла о струк ту ри и про стор ној ор га ни за ци ји 
пра во слав не цр кве не пор те, до при но сили и ути ца ли на пр во бит но ор то док сно и по сле-
дич но ор то прак сич но об ли ко ва ње ове тра ди ци о нал не цр кве но-гра ди тељ ске тво ре ви не 
и те ко ви не20. Они су опет, за ви сно од ло кал них ути ца ја на це ло куп ном под руч ју Ар хи-
е пи ско пи је кар ло вач ке, а по го то во на мно го ве ћем под руч ју Срп ске пра во слав не цр кве, 
па та ко и ис точ не ор то док си је, ва ри ра ли и кон ти ну и ра но са ко ле на на ко ле но кроз дво-
ми ле ни јум ску хри шћан ску исто ри ју ин спи ра тив но, ин ту и тив но и де лат но пре но си ли 
еле мен те и ка рак те ри сти ке ових си стем ских цр кве них тво ре ви на и по себ но вред них 
тра ди ци о нал них, ре ли ги о зних, об ред них, на род них, гра ди тељ ских и ин сти ту ци о нал-
них те ко ви на. 

Из на ве де ног кон тек ста, на ста ја ње и тра ја ње пра во слав не цр кве не пор те ви дљи во 
је ве за но за не ма те ри јал не, ин сти ту ци о нал не и ма те ри јал не све те струк ту ре. За то ни је 
нео бич но што је она сло же на струк ту ра ко ја је об да ре на све то шћу и ис пу ње на ње ном 
бла го дет но и бла го твор но деј стве ном енер ги јом као но во ство ре ном вред но шћу. То са-
мо ис ти че чи ње ни цу да она има сво је по себ но сло же но ме сто и уло гу у вред но ва њу 

18 Велимир Љ. Ћеримовић, Докторска дисертација, 69; Велимир Љ. Ћеримовић, Православна црквена 
порта као светост или профано двориште, 10 (8–23).

19 Символ вере представља најсажетије исказану суштину православне побожности. Саставили и усво-
ји ли су га свети оци на Никејском (325) и Цариградском (381) сабору, вид. Драгољуб В. Ђорђевић, Православ ље, 
Теме, бр. 3, Ниш 2003, 372–375.

20 Велимир Љ. Ћеримовић, Престолни архијереји као градитељи митрополијскопатријаршијских 
структура у Архидијецези карловачкој, Магистарска теза, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких 
наука – Департман архитектура и урбанизам, Нови Сад 2000, 18–277; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Кар
ловци и Даљ престолни центри Карловачке митрополије, Книн–Београд 2007, 63–436; Велимир Љ. Ћеримовић, 
Православна црквена порта као светост или профано двориште, 2011, 11.
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на сле ђе них цр кве них је ди ни ца и до ба ра, али и у ор га ни за ци ји, из град њи и на зи да ва њу 
но вих цр кве но-гра ди тељ ских струк ту ра и це ли на у ру рал ном, ур ба ном или на ту рал-
ном ам би јен ту и окру же њу. 

Ова све та цр кве но-гра ди тељ ска струк ту ра за сни ва се на цр кве но ду хов ној, ин сти-
ту ци о нал ној, на род ној, об ред ној и ре ли ги о зној тра ди ци ји и кул ту ри, за тим цр кве но-гра-
ди тељ ском ис ку ству, зна њу и на сле ђу и има свој исто риј ски кон ти ну и тет и упо ри ште 
у ре ли ги о зно, од но сно хри шћан ски про фи ли са ном људ ском би ћу и цр кве но-ин сти ту-
ци о нал ном и гра ди тељ ском кон ти ну и те ту хри шћан ства и ње го вог уче ња. То је ме сто, 
про стор, во лу мен, ам би јент и це ли на где до ми ни ра ју ду хов не (не ма те ри јал не) тво ре ви не 
и ар хе ти по ви21 кoсмoгoниje или oнтoфaниje22, ма ни фе ста ци је и от кро ве ња23 те о фа нич-
ног (бо го јав ног) и хи је ро фа нич ног (из ли вносве тог) фе но ме на. Исто та ко, то је ме сто 
ма те ри ја ли за ци је ње го вих он то-ду хов них и об ред но-ре ли ги о зних, те цр кве но-ин сти-
ту ци о нал них и цр кве но-гра ди тељ ских по тре ба и ка па ци те та, ко је су на те о фа нич ном 
и хи је ро фа нич ном ge ni us lo ci ова пло ће не у де ло твор ном тран сцен дент ном, дог мат ски 
утвр ђе ном и усво је ном, те ико но граф ски и мор фо ло шки ар ти ку ли са ном и функ ци о нал но 
са зда ном цр кве но-гра ди тељ ском об ли ку или фи зич кој струк ту ри све тог ме ста, про сто-
ра, во лу ме на и ам би јен та. То је на ро чи то из ра же но у ис точ ној ор то док си ји ко ја ни је на-
пу шта ла ра но хри шћан ску тра ди ци ју, већ је исту са мо да ље раз ви ја ла24.

Зна чи, ви дљи во је да су ра не, сред ње, ка сне и са вре ме не ти по ло шке струк ту ре и 
цр кве но-гра ди тељ ски об ли ци пра во слав не цр кве не пор те ве за ни за ар хе тип ске хри-
шћан ске струк ту ре и на сле ђе. У ве зи с тим, иден ти фи ка ци ја, из два ја ње и од ре ђи ва ње 
срп ско пра во слав не цр кве не пор те срем ско кар ло вач ке, те мељ но је ве за но за ви ше го ди-
шња ис тра жи ва ња ауто ра на под руч ју не ка да шње ста вро пи ги јал не Ар хи е пи ско пи је 
кар ло вач ке од ње ног на стан ка кра јем XVII до ње не де ин сти ту ци о на ли за ци је по чет ком 
XX ве ка. На тај на чин, ви дљи во је да су ње но на ста ја ње и тра ја ње кроз ви ше од два ве ка, 
усло ви ли зна чај ни исто риј ски до га ђа ји, као што је Ве ли ка се о ба Ср ба 1690. и рас пад 
Аустро у гар ске мо нар хи је 1918. 

Та ко се ме ђу ис тра жи ва ним ло ка ци ја ма на шла и пра во слав на цр кве на пор та у Да љу, 
ко ја за јед но са оста ли ма пред ста вља вред ну цр кве но-гра ди тељ ску це ли ну и кул тур но-
-исто риј ско на сле ђе у не ка да шњој Ар хи е пи ско пи ји кар ло вач кој. Из то га раз ло га, та кве 
исто риј ски, ин сти ту ци о нал но и гра ди тељ ски де фи ни са не цр кве но-ду хов не це ли не и 
ка па ци те ти пред ста вља ју по у зда ну под ло гу за ис тра жи ва ње у окви ру ком пакт ног ад ми-

21 Према Сретену Марићу за Мирчу Елијадеа архетипови још увек дају смисао животу и стварају култур-
не вредности. Исто тако, архетипови су средство преображаја на темељу егзистенцијалних ситуација које су 
некад производиле феномене кроз митове и симболе (као архајске религије), кроз архајски доживљај светости 
света, то јест архајску хијерофанију. У вези с тим неминовно следи компаративно проучавање религије које ће 
одиграти културну мисију највећег значаја у блиској будућности. Баш из тог „сусрета примитивне религије 
и западне свести настаће друга ренесанса“, вид. Мирча Елијаде, Свето и профано, 16–17.

22 Онтофанија је космогонија мита, односно избијање стварног, избијање Бића у свет, као што је увек и хи-
јерофанија. „Мит прича како је свет установљен као стварност кроз свето, које је крајњи узрок егзистенци је. 
(...) Мит прича о оном што се збило in illo tempore“. У контексту религиозно профилисаног бића, овде је реч 
о оном што је Господ учинио на почетку времена, „које је, не време историјско, па, дакле, потпуно илузорно, 
већ време свето, па, дакле, једино стварно“, вид. Мирча Елијаде, Нав. дело, 22.

23 Здравко М. Пено, Катихизис – основе православне вере, Манастир Острог 2005, 28–31.
24 Н. Покровскиј, Происхождение древне – хрисֳиянской базилики, церковноархеолоֱическоле изседо

вание, Санкт Петербург 1880, 182; Боривој Анђелковић, Нав. дело, 51–52.
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ни стра тив но-те ри то ри јал ног под руч ја ста вро пи ги јал не епар хи је, ко ја је би ла у функ-
ци ји ар хи ди је це зал них по тре ба пре стол ног ар хи је ре ја са до сто јан ством ар хи е пи ско па, 
ми тро по ли та и па три јар ха срп ског. њи хо ва исто риј ска, ин сти ту ци о нал на и гра ди тељ-
ска кри тич ка ана ли за и ва ло ри за ци ја, ука зу ју да су и хри шћан ско-ви зан тиј ска кул ту ра 
и пра во слав на тра ди ци ја оста ви ле не из бри сив траг у на стан ку и раз во ју ма на стир ских, 
па ро хиј ских, на ме снич ких, епар хиј ских, ар хи е пи ско пиј ских, ми тро по лиј ских и па три-
јар шиј ских цр кве но-гра ди тељ ских струк ту ра кроз цр кве но-ин сти ту ци о нал ну и гра ди-
тељ ску исто ри ју.

Не ка да шње цр кве но-пре стол не струк ту ре Ми тро по ли је и Па три јар ши је кар ло вач ке 
у Да љу чи ни ле су ква ли тет но ор га ни зо ва не и ур ба ни зо ва не ми тро по лиј ско-па три јар-
шиј ске це ли не и је ди ни це. Оне су се кроз исто ри ју раз ви ле на те ме љи ма хри шћан ско-
-пра во слав не дог ме, (хи)је рар хиј ско-епар хиј ског си сте ма сте пе но ва ња, ор га ни за ци је и 
вр ше ња цр кве но-ду хов не вла сти, цр кве но-гра ди тељ ских ка но на и цр кве но-ду хов не 
кул ту ре и тра ди ци је. Из то га је да нас про и за шао раз ви је ни (сло же ни) об лик цр кве но-пре-
стол них струк ту ра, ко ји је у Ар хи ди је це зи или ста вро пи ги јал ној Ар хи е пи ско пи ји кар-
ло вач кој на стао на ду хов ној, све тов ној и за штит ној осно ви. Та ко је и у Да љу до шло до 
кон сти ту и са ња ар хе тип ског цр кве но-гра ди тељ ског кон цеп та и про гра ма чи ју ду хов ну 
осно ву чи не са бор на цр ква, двор ска ка пе ла и гроб на ме ста (а од 2006. за јед нич ка ме мо ри-
јал на гроб ни ца25) за слу жних кти то ра и при ло жни ка хра ма, за тим све тов ну осно ву чи не 
ре зи ден ци јал не струк ту ре (ми тро по лиј ско-па три јар шиј ски двор са двор ском ба штом) 
и ви тал но-еко ном ске струк ту ре (по моћ ни објек ти), а за штит ну осно ву или „ауру све-
то сти“ чи не цр кве но-на род не струк ту ре. 

У ра ду се ука зу је на по сто је ће од но се и ка у зал ну ве зу ду хов них, ре зи ден ци јал них 
и ви тал но-еко ном ских струк ту ра ко је су у кон тек сту ал ном од но су са окол ним ур ба ним 
ми ље ом, али и на њи хо во скр на вље ње у XX и пре по род у XXI ве ку. Кроз хри шћан ску 
цр кве но-гра ди тељ ску исто ри ју, али и у даљ ским пр во пре стол нич ким при ли ка ма, оне 
су за у зи ма ле нај до ми нант ни ји по ло жај у цен тру овог на се ља. Из та квог од но са про иза-
шао је и зна чај ових цр кве но-пре стол них струк ту ра у раз во ју на се ља. Гра ди тељ ске и 
про стор не вер ти ка ле ар ти ку ли са ле су зна чај са бор не цр кве, затим ре зи ден ци јал них, 
школ ских и ад ми ни стра тив них и дру гих пра те ћих обје ка та. Вас по ста вља њем ова квог 
ур ба ни стич ког ре да и ма три це у Да љу, из гра ђен и ар ти ку ли сан је цр кве но-гра ди тељ-
ски и цр кве но-ур ба ни иден ти тет цр кве но-пре стол ног ком плек са и ње го вог бли жег и 
ши рег окру же ња. ње го ва цр кве но-пре стол на сли ка, ме мо ри ја и хи је рар хиј ски од но си 
у све том цр кве но-пре стол ном во лу ме ну и ван ње га, ар ти ку ли са ли су са бор ну цр кву и 
ми тро по лиј ско-па три јар шиј ски двор са двор ском ба штом, за тим цр кве но-школ ске и 
цр кве но-ад ми ни стра тив не струк ту ре као основ не и мо ну мен тал не зна ко ве пре по зна-
ва ња овог цр кве но-гра ди тељ ског, цр кве но-на род ног и не ка да цр кве но-пре стол ног ком-
плек са са из ра же ним еле мен ти ма цр кве не ре зи ден ци јал не и мо ну мен тал не ар хи тек ту ре 
у не ка да шњој ва ро шкој, а да нас ру рал ној це ли ни Даљ.

Не по сре дан и од лу чу ју ћи ути цај у тран сфор ма ци ји на сле ђе них, као и из град њи и 
на зи да ва њу но вих цр кве но-пре стол них струк ту ра у Да љу, оства ри ли су пре стол ни ар хи-

25 Александар П. Ђурановић, Српска православна парохија у Даљу, Даљ 2007, 80.
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је ре ји Кар ло вач ке ми тро по ли је и па три јар ши је. Исто та ко, ва жан ути цај у све му то ме 
има ли су и при у че ни ано ним ни, али и шко ло ва ни до ма ћи и стра ни гра ди те љи, ко ји су 
у цр кве но-пре стол не струк ту ре угра ди ли дух и гра ди тељ ски пе чат свог вре ме на. На 
исти на чин, овој ви ше ве ков ној и од Дру гог свет ског ра та ви ше де це ни ја скр на вље ној, 
пу сто ше ној, де гра ди ра ној, за пу ште ној и го то во за мр лој цр кве но-гра ди тељ ској це ли ни, 
на ду у жи вот и веч но тра ја ње удах ну ло је вас по ста вља ње Епар хи је осјеч ко пољ ске и ба-
рањ ске на за се да њу Све тог ар хи је реј ског са бо ра СПЦ у Бе о гра ду од 09. до 24. ма ја 1991, 
а по го то во из бор (23. V 1991), хи ро то ни са ње (14. VII 1991) и усто ли че ње (18. VIII 1991) 
ар хи ман дри та Лу ки ја на (Вла ду ло ва) за епи ско па осјеч ко пољ ског и ба рањ ског26. За хва-
љу ју ћи ње го вој об но ви тељ ској енер ги ји и ви зи ји, не ка да шњој ми тро по лиј ско-па три јар-
шиј ској, а да нас ре ду ко ва ној, још увек узур пи ра ној и ви дљи во оскр на вље ној це ли ни, 
иден ти те ту и све том во лу ме ну епар хиј ске пра во слав не цр кве не пор те, већ го то во две 
де це ни је по ла ко се ви да ју ста ре ра не од ко јих не ке ве ро ват но ни кад не ће би ти за ле че не. 

Зна чи, њен не ка да шњи ми тро по лиј ско-па три јар шиј ски сјај за у век је на ру шен и 
пр ви пут је оште ћен, ра њен и де гра ди ран ру ше њем хра ма 1942. за вре ме НДх27. На ове 
не за бо рав не и не за це ље не ра не скр на ви те ља из Дру гог свет ског ра та, на ста ви ло се со ци-
ја ли стич ко мир но доп ско де гра ди ра ње, уру ша ва ње и скр на вље ње не ка да шњих цр кве-
но-гра ди тељ ских вред но сти и све тих во лу ме на пра во слав не ми тро по лиј ско-па три јар-
шиј ске цр кве не пор те у Да љу. Да ка ко, ове за стра њу ју ће ак тив но сти трај но су на не ле 
ве ћу и за си гур но нео т кло њи ву ште ту цр кве но-ин сти ту ци о нал ном, ре ли ги о зном, гра-
ди тељ ском и све том иден ти те ту, из гле ду, пи је те ту и до сто јан ству, али и не ка да шњем 
сја ју и ле по ти пра во слав не ми тро по лиј ско-па три јар шиј ске пор те у Да љу28. 

ГОЛ ГО ТА СРП СКЕ СЕ О БЕ

Кар ло вач ка ми тро по ли ја и па три јар ши ја по зна та је да нас као исто риј ска пра во слав-
на ауто ном на цр кве на област, ко ја је об у хва та ла све пра во слав не Ср бе у Ба ра њи, Бач кој, 
Ба на ту, Сре му, Сла во ни ји, Дал ма ци ји, Ли ци, Кор ду ну, Ба ни ји, Ме ђу мур ју, хр ват ској, 
Бо сни и Угар ској ко је су би ле у гра ни ца ма оно вре ме не хаб збур шке мо нар хи је. Тра ја ла 
је 230 го ди на, и то од Ве ли ке се о бе Ср ба 1690. до рас па да Аустро у гар ске 1918, од но сно 
1920, ка да су се прет ход не срп ско пра во слав не цр кве не обла сти ује ди ни ле у је дин стве ну 

26 Милорад Л. Мишковић, Српска православна црквена општина осјечка у рату и миру 1990–1997, Љето-
пис, Загреб 1998, 108; Саопштење са редовног заседања Светог архијерејског сабора Српске православне цркве, 
Православље, бр. 581, Београд 1991, 1–2; Нови архијереји Српске православне цркве, Православље, бр. 582, 
Београд 1991, 12; Градимир Станић, Архимандрит Лукијан (Владулов) хиротонисан за епископа осјечкопољског 
и барањског, Православље, бр. 585–586, Београд 1991, 19; Устоличен Епископ осјечкопољски и барањски госпо
дин Лукијан, Православље, бр. 587, Београд 1991, 4. Свечани чин хиротонисања Господина Лукијана за еписко па 
извршио је његова Светост патријарх српски господин Павле 14. VII 1991. у Саборној цркви Светог Николе у 
Сремским Карловцима. Међутим, устоличење епископа Лукијана на епископски трон Епархије осјечкопољске 
и барањске уприличено је 18. VIII 1991. у Саборној цркви Светог великомученика Димитрија у Даљу, уз чи-
нодејствовање његове Светости патријарха српског Господина Павла и свечано саслужење више епископа и 
бројног народа и свештенства Српске православне цркве, вид. Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и 
Даљ, 39–40; Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 131.

27 Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 63–72.
28 Исто, 212; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ престолни центри Карловачке митропо

лије, Книн–Београд, 2007, 170, 172.
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Срп ску пра во слав ну цр кву на че лу са Патри јар ши јом. При вре ме но се ди ште Па три јар-
ши је би ло је у Срем ским Кар лов ци ма у време од 1920. до 1935, све до из град ње Па три-
јар ши је 1935. у Бе о гра ду29. 

Осни вачем ауто ном не Ми тро по ли је као прет ход ни це, пр во бит но Кру ше дол ске и 
по том Кар ло вач ке ми тро по ли је, сма тра се пећ ки па три јах Ар се ни је III Чар но је вић 
(1633–1706). Скла ња ју ћи на род пред тур ским осва ја чи ма и до ла ском у па нон ско По ду-
на вље, он је 1690. ре ор га ни зо вао ста ре за те че не епи ско пи је, и но вим те ри то ри јал ним и 
ад ми ни стра тив ним устрој ством оку пио их је у ауто ном ну пра во слав ну цр кве ну област 
Ми тро по ли ју. Она је од 1690. до 1706. по зна та као се об на Ми тро по ли ја, јер ни је има ла 
сво је стал но се ди ште. Од 1706 (1708). до 1713. по зна та је као Кру ше дол ска ми тро по ли ја, 
јер јој је се ди ште би ло у де спот ском Ма на сти ру Кру ше долу. Од 1713. до 1920. по зна та 
је као Кар ло вач ка ми тро по ли ја, јер јој је се ди ште из Кру ше до ла пре ме ште но у Срем ске 
Кар лов це. Од то га вре ме на Срем ски Кар лов ци су би ли стал но се ди ште Кар ло вач ке ми-
тро по ли је. Све вре ме ње ног тра ја ња и ад ми ни стра тив не одво је но сти од Срп ске пра во-
слав не цр кве би ло је ве за но за при зна ва ње при ма та и субoрди на циje ста ри јој Пећ кој 
па три јар ши ји. Као ауто ном на цр кве на област у хаб збур шкој мо нар хи ји, има ла је сво је 
ду хов но, цр кве но-управ но и те ри то ри јал но-ад ми ни стра тив но устрој ство. ње на ауто-
ном на те ри то ри ја би ла је ор га ни зо ва на по (хи)је рар хиј ско-епар хиј ском си сте му30.

Ви ше го ди шњи по ку ша ји па три јар ха Ар се ни ја III Чар но је ви ћа да на кон Ве ли ке се-
о бе Ср ба 1690. из гра ди се ди ште ауто ном не пра во слав не Ми тро по ли је као ин сти ту ци-
о нал но-пред став нич ки, про све ти тељ ско-обра зов ни и цр кве но-на род ни цен тар Ср ба у 
хаб збур шкој мо нар хи ји на не ко ли ко ло ка ци ја нису ус пели. По ку шао је то у Ко мо ра ну, 
Бу ди му и Сен тан дре ји ка да је у њи ма обез бе дио ку ће у ко ји ма је са мо крат ко и при вре-
ме но функ ци о ни са ла ауто ном на Ми тро по ли ја. Ме ђу тим, њи хов по ло жај у од но су на 
под руч ја, ко ја је уве ли ко већ угро жа ва ло уни ја ће ње Ср ба31 и про зе ли ти зам Ри мо ка то-
лич ке цр кве у хаб збур шкој мо нар хи ји, а на ро чи то у Ба ра њи, Гор њокар ло вач ком и Ва-
ра ждин ском ге не ра ла ту у Сла во ни ји, био је пе ри фе ран, а та ко и ма ње по до бан и при хва-
тљив. За то је па три јарх Чар но је вић тра жио но ве ло ка ци је бли же Мар чан ској епар хи ји.

Нај за пад ни ја ло ка ци ја, ко ју је до био 1695, био је сред њо ве ков ни град Си рач, ко ји је 
био сме штен из ме ђу Под бор ја (Да ру ва ра) и Па кра ца у Сла во ни ји. Ме ђу тим, под при ти-
ском кар ди на ла Ле о пол да Ко ло ни ћа и ге не ра ла шта рем бер га и без про ти вље ња Беч ког 
дво ра, па три јарх Чар но је вић је са те ло ка ци је про те ран. На кон то га, 28. VII 1697. ку пио 
је ка стел Се чуј у Ба ра њи и ту је за по чео из град њу ма на сти ра, ре зи ден ци је и срп ског учи-
ли шта32. Већ 1702. по но во је па три јар ху Чар но је ви ћу од у зе та и ова ло ка ци ја, на кон че га 

29 Душан К. Петровић, Историја Сремске епархије, Сремски Карловци 1970, 55–57.
30 UNIVERSALIS schematismus ECCLESIASTICUS. Per Aloysium Reesch de Lewald, Budae, Typis regiae 

scientiarum Universitatis Hungaricas, 1846/1847, 1/259; Мата Косовац, Српска православна Митрополија карло
вачка по подацима од 1905. год., Сремски Карловци 1910; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 
15–66.

31 Слободан Јарчевић, Историјске скривалице – књига друга, Београд 2002, 112–118; Перо Матић, Патри
јарх Арсеније III Чарнојевић у Барањи и његова борба против уније, Зборник радова „Срби у источној Сла во-
ни ји“, Осијек 2003, 180.

32 Славко Гавриловић, Патријарх Арсеније Чарнојевић и његове економске преокупације од Велике сеобе 
1690. до смрти 1706. године, Кровови, лист за културу и уметност, бр. 21, Сремски Карловци 1990, 3–4; Радослав 
М. Грујић, Духовни живот код Срба после Велике сеобе, Научни скуп „Патријарх српски Арсеније III Чарно-
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му је са ве то ва но да пи сме но тра жи ко мор ско вла сте лин ство Даљ код Осе ка. То је би ла 
тре ћа ло ка ци ја, ко ја му је до де ље на 15. VII 1706. и ко ју је па три јарх Чар но је вић при хва тио 
због мо гућ но сти да му са том ло ка ци јом Беч ки двор вра ти дуг од 38.678,00 фо рин ти33. 
Ве ро ват но би даљ ска ло ка ци ја због до брог по ло жа ја на Ду на ву би ла тре ћа ло ка ци ја на 
ко јој би па три јарх Чар но је вић за по чео град њу се ди шта Ми тро по ли је, да га у то ме ни је 
пре ки ну ла ње го ва из не над на смрт под сум њи вим окол но сти ма у Бе чу 27. X 1706.34

Сти ца јем исто риј ских окол но сти ви дљи во је да Даљ због по ло жај них ква ли те та са 
ко мор ским вла сте лин ством на Ду на ву, али ви ше због ду жнич ких оба ве за Беч ког дво ра, 
по ста је пред мет ин те ре са па три јар ха Чар но је ви ћа. Сти ца јем не срећ них, а по Лав. Рај ку 
Веселиновићу и сум њи вих, окол но сти при ли ком по се те Беч ком дво ру ко ја је усле ди ла 
пред гу ше ње Ра ко ци је ве бу не у Угар ској (1707–1708), када је ве ро ват но на ме равао да 
ре ши про бле ме око ви ше го ди шњег ду га и до де ље ног даљ ског вла сте лин ства, за тим да 
ка пи та ли зи ра до при нос и од нос Ср ба пре ма Ра ко ци је вој бу ни, па три јарх Ар се ни је III 
Чар но је вић је 27. ок то бра 1706. на пра сно, мо жда на не ком „ми ло срд но“ при пре мље ном 
руч ку, у не кој од цар ских или кар ди нал ских ре зи ден ци ја у Бе чу, не стао са жи вот не 
сце не35. Та ко ни је ни сти гао ужи ва ти обе ћа но, сте че но и за слу же но по до сто јан ству и 
при ви ле ги ја ма при па да ју ће му вла сте лин ство36.

Ме ђу тим, у те шким и сло же ним исто риј ским окол но сти ма и 74. го ди ни жи во та ко ја 
га је за те кла као вр хов ног цр кве но-пре стол ног ар хи је ре ја на из вр ше њу сло же них и од-
го вор них цр кве но-на род них за да та ка у ода ја ма Беч ког дво ра, у суд бо но сном ча су ни је 
га по слу жи ла ви спре ност да пред о се ти лу кав ства беч ких „ми ло срд них“ двор ја на, ка ко 
би са мо три ме се ца на кон до де ле даљ ског вла сте лин ства евен ту ал но из бе гао на пра сни 
од ла зак са жи вот не сце не. На на ве де ним ло ка ци ја ма, а по го то во на ку пље ној па од у зе-
тој ло ка ци ји у Се чу ју (1697–1702), ви ди се ње го ва опре де ље ност да на по год ном ме сту 

јевић и Велика сеоба Срба 1690. године“, Зборник радова о Тристагодишњици Велике сеобе, Београд 1997, 268; 
Лав. Рајко Веселиновић, Како је постала српска Карловачка архиепископија и митрополија, Прештампано из 
„Богословља“, св. 4, Београд 1935, 8; Душан К. Петровић, Историја Сремске епархије, 17; Велимир Љ. Ћери-
мовић, Сремски Карловци и Даљ, 262–266.

33 Сербске летописи за год. 1829, IV, Слово, коим је Ц.К. Генерал Кавалерие, и пр. Андреи Графја отја 
Хадикја, Депутирце народне у Конгресу Карлов. 1769. поздравио, Друга частица, Трошком Матице сербске, 
Го дина V. частица 17, У Будиму 1829, 57–59. Наиме, Срби у Мађарској и други православни народи су још од 
Матије Корвина 1481. и Владислава II 1495. били ослобођени десетка римокатоличком свештенству. Ту при-
вилегију царског Дома хабзбуршког патријарху Чарнојевићу, потврдио је и цар Леополд I 4. III 1695, па су 
православни верници овај десетак давали православном свештенству и патријарху. Због аустријско-турског 
рата од 19. VII 1696. укинуто је давање десетка, јер је он сад преусмерен на обавезу давања Монархији за по-
требе војске. Тако Бечки двор одреди патријарху Чарнојевићу 3000 ф. као фиксну годишњу накнаду десет ка 
од Славоније и Срема, „која се сума умножи још са 3.000 ф.“. Такође, Бечки двор је и за Банат, уместо кнезов-
ског дуката, патријарху одредио фиксну годишњу накнаду од 3000 ф., „свега дакле 9.000 ф.“ за сваку годину, 
вид. Азбучник Српске православне цркве по Радославу Грујићу, Приредио мр Слободан Милеуснић, Београд 
1993, 70; Славко Гавриловић, Даљско властелинство Карловачке митрополије у XVIII столећу, Зборник за 
друштвене науке, бр. 46, Нови Сад 1967, 21; Душан Поповић, Срби у Војводини, књ. 2, Нови Сад 1990, 361; Ча -
слав Оцић, Нешто о Даљу, Прештампано из Региономска истраживања, Београд 2004, 169–194; Часлав Оцић, 
Даљ: Кратка повесница, Зборник „Стваралаштво Милутина Миланковића“, Београд 2009, 471–500; Ве лимир 
Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 134; Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 22–23.

34 Лав. Рајко Веселиновић, Нав. дело, 8; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 304–318.
35 Лав. Рајко Веселиновић, Нав. дело, 8; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 260, 304–318.
36 Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 304–318.
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из гра ди се ди ште Ми тро по ли је37. То го во ри да би он и у Да љу ве ро ват но за по чео сво је 
гра ди тељ ско де ло. Ка ко се то ни је до го ди ло, жи жа ин те ре совања у ве зи са сме шта јем 
и се ди штем, још увек се об не и са мо при вре ме но Кру ше дол ске ми тро по ли је, по ла ко се 
усме ра ва пре ма ма на стир ској ло ка ци ји у Срем ским Кар лов ци ма, ко ја уз имо вин ско- 
-прав ну си гур ност има и ве о ма по во љан по ло жај на ушћу по то ка Стра жи ло во у Ду нав. 
Све ово су би ли до вољ ни раз ло зи да Даљ по ста не дру го, од но сно ал тер на тив но се ди-
ште ауто ном не Ми тро по ли је (1690–1848) и Па три јар ши је (1848–1920) кар ловач ке. 

ПО ЛО жАЈ НЕ, ЕКО НОМ СКЕ И АЛ ТЕР НА ТИВ НЕ ПРЕД НО СТИ 
ДАЉ СКЕ ЛО КА ЦИ ЈЕ

Даљ и Срем ски Кар лов ци су сме ште ни на де сној оба ли Ду на ва. Дис по зи ци ја Да ља 
дис ло ци ра на је око 85 км уз вод но пре ма се ве ро за па ду, од но сно у бли зи ни ушћа ре ке Дра  ве 
у Ду нав. У ве зи са се ди штем пре стол не ка те дре, због бли зи не, али и мо гу ћег ва ри ра ња 
ју жне гра ни це хаб збур шке мо нар хи је услед на па да тур ских осва ја ча, тре ба ре ћи да је 
Даљ у то вре ме био при вла чан и чак без бед ни је ме сто за се ди ште пре стол не ка те дре и 
са ме Ми тро по ли је. Осим то га, Даљ је био у бли зи ни Вој не гра ни це, а Срем ски Кар лов ци 
су би ли у ње ном скло пу, па се мо же сма тра ти да је Даљ имао по вољ ни ју по ло жај ну дис-
по зи ци ју у сми слу без бед но сти и да је по ло жај но бли же Бе чу и Пе шти. С дру ге стра не, 
Срем ски Кар лов ци као ма на стир ска ло ка ци ја би ли су без бед ни, јер су би ли ме тох Ма на-
сти ра Кру ше дола, а даљ ско вла сте лин ство у то вре ме ни је има ло де фи ни сан имо вин ско-
-прав ни ста тус, па су у том сми слу Срем ски Кар лов ци има ли ве ли ку пред ност.

Ма те ри јал но ис цр пље ној Ми тро по ли ји кар ло вач кој и па три јар ху Чар но је ви ћу38 
ни је би ло ла ко да се уне до глед од ла же и че ка ре ше ње за бо љу ло ка ци ју вла сте лин ства или 
екви ва лент за из гу бље на има ња у Пе ћи39. Исто та ко, по се бан про блем пред ста вља ле су 
ис цр пљу ју ће оба ве зе у бор би про тив уни ја ће ња Ср ба на ро чи то у Гор њо кар ло вач ком и 
Ва ра ждин ском ге не ра ла ту и Ба ра њи40, иза ко јег су уз агре сив ни и пре те ћи про зе ли ти зам 
Ри мо ка то лич ке цр кве ста ја ли кар ди нал Ле о полд Ко ло нић и Беч ки двор41. Уз број не се лид-
бе, убр зо је усле ди ла опа сност од Ра ко ци је ве бу не (1703–1708(1711) у Угар ској и па три јарх 

37 Замак Сирач (Castellum Sziracs) са 14 села: Sziracsky, Varoh, Pakrany, Branesczy, Grahovlyani, Vinarczy, 
Derecza, Bigyevina, Szregyani, Mellenovczy, Karanovczy, Kep, Golubynyak, Osegovczy et Gatessa, etc., Леополд 
I као донацију дарује патријарху Чарнојевићу 10. IX 1695, а по Статуционалном инструменту патријарх Чар-
нојевић преузима Сирач 17. II 1696. Убрзо следи одузимање Сирача и протеривање патријарха Чарнојевића 
са додељеног имања. Леополд I 28. IV 1697. патријарху Чарнојевићу дарује замак Сечуј (Castellum Szekcso) и 
уступи га патријарху 1698. Племићка породица Безереди захтева и добија натраг замак Сечуј, а сада цар Лeo-
пoлд I 16. V 1702. донесе декрет, затим 18. V 1703. обећа „aequivalens in aliis Bonis Fiscalibus“, a 15. VII 1706. 
коначно цар Јозеф I, као еквивалент добара Даљ, Белобердо, Борово и Церић додели патријарху Чарнојевићу, 
вид. Сербске летописи, 1829, 59–60.

38 Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 51.
39 Исто, 360–366.
40 Исто, 47; Слободан Јарчевић, Нав. дело, 112–118; Велимир Љ. Ћеримовић, Црквенопрестолне струк

туре Карловачке митрополије, Зборник радова „Срби у источној хрватској”, Осијек 2003, 185–197; Патријарх 
Арсеније III Чарнојевић у Барањи и његова борба против уније, 180.

41 Светозар Борак, Срби католици, Книн – Београд – Нови Сад 1998, 5–175; Никола жутић, Римокато
личка црква и хрватство – од илирске идеје до великохрватске реализације, 1453–1941, Београд 1997; Јоhan К. 
Bartenstein, О расејаном илирскорасцијанском народу (1761), Београд–Ваљево 1995; Р. Павловић, Патријарх 
Арсеније III Чарнојевић у Барањи, Календар Српске православне цркве за 1990. годину, Београд 1990.
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Ар се ни је III Чар но је вић био је при си љен да се 1705. пре се ли у де спот ски Ма на стир Кру-
ше дол. Од то га вре ме на Ма на стир Кру ше дол по ста је пр во трај ни је се ди ште се об не Ми-
тро по ли је и пре стол ног ар хи је ре ја све до ње ног пре се ље ња у Срем ске Кар лов це 1713.42

Та ко је од лу ка Беч ког дво ра по ста ла и са по ло жај ног аспек та ну жно при хва тљи ва, 
по го то во што су се ре ал но са гле да ле и до бре реч не ве зе Да ља са Срем ским Кар лов ци ма и 
на по се Бе чом и Пе штом. Тре ћа по ре ду до де ла вла сте лин ства у Да љу на кон Си ра ча и Се-
чу ја без имо вин ско-прав них га ран ци ја Беч ког дво ра би ла је та ко ђе скром но и ско ро две 
де це ни је иш че ки ва но, али опет не си гур но ре ше ње за умно же не про бле ме и ма те ри јал но 
обез бе ђе ње и оп ста нак ма те ри јал но ис цр пље не ин сти ту ци је Ми тро по ли је. Сти ца јем та-
квих окол но сти и из не над ним од ла ском па три јар ха Ар се ни ја III Чар но је ви ћа са жи вот не 
сце не 27. ок то бра 1706, Даљ је ипак из ну жде по стао при о ри тет на еко ном ска око сни ца 
ин сти ту ци је Ми тро по ли је кар ло вач ке, па и ло гич но се ди ште Упра ве ар хи е пи скоп ско-ми-
тро по лиј ског вла сте лин ства по зна тог још као АЕМ до бро или спа хи лук Даљ.

На кон смр ти па три јар ха Ар се ни ја III 1706, одр жан је Збор на род них пр ва ка 12. XII 
1706, па је на том Збо ру или на Збо ру 29. IX 1707. од лу че но да се се об на Ми тро по ли ја 
ко нач но сме сти у про стор ним усло ви ма Ма на сти ра Кру ше до ла. По то ме пре се ље њу 
Ми тро по ли ја је и до би ла име Кру ше дол ска ми тро по ли ја. Ове исто риј ске од лу ке по твр-
дио је и Цр кве но-на род ни са бор 06. I 1708.43 На кон из ве сног вре ме на, из прак тич них 
по ло жај них пред но сти на плов ном Ду на ву Цр кве но-на род ни са бор 1713. до но си од лу ку 
о пре се ље њу Ми тро по ли је у Срем ске Кар лов це. Од то га вре ме на, ова цр кве на област и 
ње не цр кве но-на род не ин сти ту ци је на зи ва ју се Кар ло вач ка ми тро по ли ја.

Ме ђу тим, пре стол ним ар хи је ре ји ма на кон коб ног упо ко је ња па три јар ха Ар се ни ја 
III Чар но је ви ћа 1706. ни су би ла не по зна та ис ку ше ња оп ште не си гур но сти на ју жним 
гра ни ца ма хаб збур шке мо нар хи је, али ни зна ња да је Беч ки двор усло вља вао, до де љи-
вао, па убр зо од у зи мао па три јар ху Чар но је ви ћу ло ка ци је у Си ра чу 1695–1697, Се чу ју 
1697–1702, као и ње го во до га ђа ји ма из ну ђе но са мо стал но на пу шта ње ло ка ци ја у Ко мо-
ра ну 1690–1691, Бу ди му и Сен тан дре ји 1702–1705.44 На тај на чин Беч ки двор је из ну ри вао 
и од ла гао кон со ли да ци ју и ста би ли за ци ју ин сти ту ци је Ми тро по ли је, а про зе ли ти зам 
Ри мо ка то лич ке цр кве и уни ја ће ње Ср ба све ло се на агре сив не из ну де, прет ње и при ти ске. 
Та ко је зо на од го вор но сти Гор њо кар ло вач ког и Ва ра ждин ског ге не ра ла та већ та да због 
уни ја ће ња по зна та као „Бе ла Кра ји на“ у ко јој да нас жи ве по том ци по у ни ја ће них Ср ба45. 
Ни шта бо ље ни је би ло ни у Ба ра њи, па се због све га то га по ло жај даљ ског вла сте лин-
ства на зи рао као оп ти мал но ре ше ње. То су и те како били озбиљ ни раз ло зи због ко јих ни 
два крат ко ве ка ар хи је ре ја Иса и ја Ђа ко вић и Со фро ни је Под го ри ча нин на ми тро по лиј-
ској ка те дри по сле па три јар ха Чар но је ви ћа из опре за ни су пред у зи ма ли сме штај но-гра-
ди тељ ске ак тив но сти ни у Да љу, ни у Кру ше до лу, ни у Срем ским Кар лов ци ма.

На рав но, та кав опрез ни је мо гао ићи уне до глед, па је ар хи е пи скоп и ми тро по лит 
Ви ћен ти је По по вић ха џи-Ла вић (1713–1725) у та квим окол но сти ма, ре кло би се из пре-

42 Велимир Љ. Ћеримовић, Црквенопрестолне структуре Карловачке митрополије, 185.
43 Радослав М. Грујић, Проблеми историје Карловачке митрополије – II Карловци резиденција круше

долских митрополита, Гласник Историјског друштва у Новом Саду, књ. II, Сремски Карловци 1929, 59, 62, 
197, 199; Велимир Љ. Ћеримовић, Магистарска теза, 2.

44 Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 182.
45 Исто, 45–50.
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до стро жно сти, го то во па ра лел но гра дио са бор но-пре стол не струк ту ре у Срем ским 
Кар лов ци ма и Да љу. На тај на чин, он је спро вео од лу ку Цр кве но-на род ног са бо ра из 
1713. о пре се ље њу пре стол не ка те дре Ми тро по ли је из Ма на сти ра Кру ше дола на ма на-
стир ску ло ка ци ју у Срем ске Кар лов це, али и По ве љу аустриј ског ца ра Кар ла VI од ок-
то бра 1713. да Срем ски Кар лов ци бу ду се ди ште ка те дре ар хи е пи ско па и ми тро по ли та 
ауто ном не пра во слав не Ми тро по ли је46. 

Па ра лел не цр кве но-гра ди тељ ске ак тив но сти на ло ка ци ји у Да љу и Срем ским Кар-
лов ци ма по ка зу ју да је он енер гич но мо рао по вла чи ти по те зе ра ди ус по ста ве бо љих 
усло ва за функ ци о ни са ње цр кве но-пре стол них, а на ро чи то вла сте лин ских про из вод-
но-еко ном ских струк ту ра у Да љу. Би ло је то од зна ча ја, јер се об на Ми тро по ли ја ви ше 
од две де це ни је ни је има ла сво је се ди ште, што је ути ца ло на ње но успо ре но де ло ва ње 
на те ре ну, али и на ње не успо ре ни је ак тив но сти пре ма Беч ком дво ру. Ме ђу тим, у од но су 
на осва јач ке ак тив но сти Осман ли ја 1716, ак тив но сти ми тро по ли та По по ви ћа по ка за ле 
су се као да ле ко вид по тез, јер је Даљ у тим рат ним до га ђа ји ма у од но су на Срем ске 
Кар лов це пред ста вљао ква ли тет ну од ступ ни цу. Бри га за ал тер на тив но се ди ште ин сти-
ту ци је Ми тро по ли је с раз ло гом је ка сни је оку пи ра ла и па три јар ха Ар се ни ја IV Јо ва но-
ви ћа ша ка бен ту (1737–1748), ко ји је 1741. и 1743. у ве зи с тим и сам бо ра вио у Да љу и 
од се дао у ар хи е пи скоп ско-па три јар шиј ској ре зи ден ци ји осеч кој47. 

Ипак, због оскуд них при хо да Ми тро по ли је и оба ве за пре ма др жав ној бла гај ни ми-
тро по лит Ви ћен ти је По по вић мо рао је у од но су на сво је крат ко ве ке прет ход ни ке Иса-
и ју Ђа ко ви ћа (7. ја ну а ра до 20. ју ла 1708) и Со фро ни ја Под го ри ча ни на (23. апри ла 1710. 
до 7. ја ну а ра 1711) знат но озбиљ ни је и од го вор ни је бри ну ти и о даљ ском вла сте лин-
ству. Та кав од нос и ви зи ја пре стол ног ар хи је ре ја ути ца ли су на до ма ћин ско во ђе ње и 
из град њу не до ста ју ћих цр кве них и сме штај них ка па ци те та. У том сми слу, он је пр ви 
за по чео из град њу ре зи ден ци јал них струк ту ра за по тре бе пре стол ног ар хи је ре ја као 
од го вор ног и углед ног цр кве но-на род ног пред став ни ка, до ма ћи на и фе у дал ца, али и 
сме штај них ка па ци те та за упра ву даљ ског вла сте лин ства, по го то во што је оно пред-
ста вља ло вред ну ма те ри јал ну под ло гу за оп ста нак Ми тро по ли је. Без бед ни ји по ло жај 
даљ ске ло ка ци је пред ста вљао је из ве сну си гур ност у од но су на Срем ске Кар лов це ко ји 
су се на шли у зо ни Вој не гра ни це, па су се цр кве но-пре стол не струк ту ре у Да љу у то 
вре ме све ви ше до би ја ле на зна ча ју48. 

При мет но је да је до де ла вла сте лин ства у Да љу усле ди ла тек ка да се Беч ки двор 
уве рио да па три јарх Чар но је вић и Ср би ни су по др жа ли Ра ко ци је ву бу ну (1703–1708 
(1711)). На рав но, то ко мор ско вла сте лин ство ни је до де ље но због из гу бље них има ња у 
Пе ћи као што је био слу чај са до де лом Си ра ча 1695–1697, већ је да то са мо на име ком-
пен за ци је ду га од 38.678,00 фо рин ти па три јар ху Ар се ни ју III Чар но је ви ћу без имо вин-
ско-прав них га ран ци ја. Та ко су се чин до де ле даљ ског вла сте лин ства и то бо же до бре 

46 живан Сечански, Сремски Карловци кроз историју, Прештампано из Павле Васић, Уметничка то
пографија Сремских Карловаца, Нови Сад 1978, 18.

47 живко Секулић, Структура и динамика привреде Српске области Источна Славонија, Барања и 
Западни Срем, Вуковар 1997, 66; Милорад Л. Мишковић, Српска вероисповедна школа у Осијеку („Српска 
православна вероисповедна основна школа”), Љетопис 1999, Загреб 1999, 216; Велимир Љ. Ћеримовић, Срем
ски Карловци и Даљ, 144–148.

48 Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 140, 304–318.

* ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ПОРТА хРАМА СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА...



130

на ме ре Беч ког дво ра у ве зи с тим свели са мо на „упи сно“ до бро49, па кад то у да том мо-
мен ту за тре ба Беч ком дво ру, мо гу ће је ак ти ви ра ти ад ми ни стра тив но-прав не зам ке ко је 
се увек дру га чи је мо гу ту ма чи ти, од но сно по по тре би за о штра ва ти и умек ша ва ти, бра-
ни ти и од ба ци ва ти, али и спро во ди ти као у слу ча ју до де ле и од у зи ма ња Си ра ча 1695–
1697, од но сно ку по ви не и од у зи ма ња Се чу ја 1697–1702.

На тај на чин, чи ни се да је Беч ки двор, а по го то во „ми ло срд ни“ кар ди нал Ко ло нић 
као ве што при кри ва ни про тив ник па три јар ха Ар се ни ја III Чар но је ви ћа, вр ло лу ка во иза-
зи вао не си гур ност и спро во дио уне до глед ства ра ње ути ска при вре ме но сти ин сти ту ци-
је Ми тро по ли је кар ло вач ке. То је по ста ла ре дов на прак са Беч ког дво ра и на кон од ла ска 
па три јар ха Чар но је ви ћа са жи вот не сце не, све док Цр кве но-на род ни са бор ни је од лу-
чио да се АЕМ вла сте лин ство у Да љу оста ви на ужи ва ње ми тро по ли ти ма кар ло вач ким 
„док се не осво ји по но во Пећ“, као што је ре че но у пр вој цар ској Да ров ни ци. Пре ма то ме 
је и у Де кла ра то ри ји од 16. VII 1779. уне сен члан (4б) да се даљ ско вла сте лин ство „оста-
вља Ар хи е пи ско па ту, док му се дру го не по крет но до бро од рав не вред но сти, ко је из ван 
Кра ље ви не хр ват ске ле жи, не да ру је“. Та кво до бро, ме ђу тим, ни је ни ка да на ђе но, па је 
на осно ву ави тич ког па тен та (на след ног пра ва) ко ји је усво јен 1. V 1853, На род но-цр кве-
ни са бор 1865. у Срем ским Кар лов ци ма про гла сио даљ ско вла сте лин ство за ми тро по-
лит ско на род но-цр кве но до бро50.

КРАТ КИ ОСВРТ НА ИСТО РИ ЈУ

Даљ се по ло жај но на ла зи го то во на че тве ро ме ђи Сре ма, Сла во ни је, Ба ра ње и Бач ке. 
Био је по зна то и зна чај но ме сто на Ду на ву у пра и сто ри ји и ве зу је се за бла го уз ви ше ње 
код ушћа по то ка Ја ме у Ду нав. Код ве ћег ду нав ског во до с та ја по ток Ја ма има уло гу ду-
нав ског ру кав ца или је зе ра, ка ко ка же Евли ја Че ле би, ко ји на том ме сту при ма и амор-
ти зује по плав не во де не та ла се ве ли ког Ду на ва. У из во ри ма Даљ се по ми ње још као 
келт ско и рим ско утвр ђе ње Te u to bur gion (Te u to bur gi um)51. За тим, Даљ се 1471. по ми ње као 
тр го ви ште (op pi dum), али и као гра дић на па ди на ма Чвор ко ва бр да52. У ве зи с Да љем 
по ми ње се и не ка да шње се ло Ја ма (XIV–XVI век) ко је је од Да ља раз два јао по ток Ја ма, 
и ко је се ве ро ват но ка сни је спо ји ло са Да љем, али је ње го во име до да нас са чу ва но у 
ло кал ном по то ку и пам ће њу53. Пр ви по мен на се ља Даљ (Dalya) да ти ра из 1471, „ка да је 
при па да ло Ву ко вар ској жу па ни ји и има ло сво ју цр кву од чи јих оста та ка су Тур ци са-

49 Славко Гавриловић, Даљско властелинство Карловачке митрополије у XVIII столећу, 21; Александар 
П. Ђурановић, Нав. дело, 23.

50 Азбучник Српске православне цркве по Радославу Грујићу, 70; Славко Гавриловић, Нав. дело, 21; Алек-
сандар П. Ђурановић, Нав. дело, 23.

51 Томислав Ђурић, Драгутин Фелетар, Старе грађевине источне Хрватске – Избор културноповије
сних споменика бјеловарског краја, Мославине, Славоније и Барање, Даљ–Вараждин 1983, 169–171; Часлав 
Оцић, Нешто о Даљу, 169; Часлав Оцић, Даљ: Кратка повесница, 471–500; Александар П. Ђурановић, Нав. 
дело, 13.

52 Томислав Ђурић, Драгутин Фелетар, Нав. дело, 170–171; Мата Косовац, Нав. дело, 223; Драгојла жи-
ванов, Иконостас капеле Св. архиђакона Стефана у Даљу, Нови Сад 1995, 5.

53 Иве Мажуранић, Становништво и властелинства у Славонији 1736. године и њихова економска под
лога, Осијек 1993, 271; Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 14.
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Сл. 1. Ста ра епар хиј ска кар та под на зи вом „Срем као Ар хи е пи ско пи ја кар ло вач ка“.
На овој кар ти Срем и Ар хи е пи ско пи ја кар ло вач ка су је дин стве на ге о граф ска и цр кве но-управ на 

це ли на и про сти ру се у ме ђу реч ју Са ве, Дра ве и Ду на ва на око 6700 км2; Из вор: Душан К. Пе тро вић, 
Исто ри ја Срем ске епар хи је, Срем ски Кар лов ци 1970.

Сл. 2. Даљ на кар ти из 1782; 
Из вор: Алек сан дар П. Ђу ра но вић, 
Срп ска пра во слав на па ро хи ја у 
Да љу, Даљ 2007.

Сл. 3. Си ту а ци о ни план ми тро-
полиј ско-па три јар шиј ске пор те у 

Да љу, ста ње 1865–1890. У то вре ме 
сто ло ва ли су па три јарси Јо сиф 

Ра ја чић (1842–1848–1861), Са му и ло 
Ма ши ре вић (1864–1870), Про ко пије 

Ивач ко вић (1874–1879–1881), 
Гер ман Ан ђе лић (1881–1888) и 

Ге ор ги је Бран ко вић (1890–1907); 
Из вор: До си је ПЦП-Даљ.
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гра ди ли џа ми ју“54. Од 1521. до 1697. у Сре му вла да ју Тур ци и у то вре ме у Да љу по сто ји 
хри шћан ско-пра во слав на цр ква, ко ја се по ми ње и на кон из го на Ту ра ка55. ње на дис по-
зи ци ја ве за на је за ушће по то ка Ја ма у Ду нав.

Тур ски пу то пи сац Е. Че ле би пи ше о па лан ки Даљ ко ја се на ла зи „на оба ли је зе ра 
што га ства ра је дан ру ка вац Ду на ва. Та па лан ка је утвр ђе ње че тве ро у га о ног об ли ка. То је 
вој во да лук на те ри то ри ји по же шког сан џа ка и ни ја бет осјеч ког ка ди лу ка“56. Пре ма за-
пи су Е. Че ле би, у дру гој по ло ви ни XVII ве ка Даљ је још увек гра дић (па лан ка) у ко јем 
жи ви око 200 до мо ва му сли ма на, не што пра во слав них Ср ба и кал вин ских Ма ђа ра. Од ла-
ском Ту ра ка (1687) му сли ман ско ста нов ни штво се исе ља ва у Бо сну, а до се ља ва ју се Ср би 
из Бач ке и Ба ра ње. То го во ри да су ју жне гра ни це хаб збур шке мо нар хи је вр ло че сто 
ва ри ра ле и зави си ле од успе ха или не у спе ха на бој ном по љу с Тур ци ма. Ре зул тат тих 
ви ше ве ков них тен зи ја су че сте ми гра ци је срп ског ста нов ни штва на том про сто ру57.

Пре ма по пи су из 1697. „у Да љу су са сво јим по ро ди ца ма жи ве ли са мо Ср би“ ко ји 
су због стра ха од Ту ра ка до шли из Бач ке, Бо сне и ви со ког (вин ског) Сре ма. На са мом по-
чет ку XVIII ве ка „ва рош даљ ска“ опи са на је као „кра љев ски фи скус (др жав но до бро)“ 
ко ји је на име ком пен за ци је ду га Беч ког дво ра до де љен па три јар ху Ар се ни ју III Чар но-
је ви ћу58. Прет ход но је цар Ле о полд I (1640–1705) обе ћао па три јар ху срп ском „aequ i va lens 
in ali is Bo nis Fi sca li bus“ 18. V 1703, a цар Јо зеф I (1705–1710) ко нач но без имо вин ско-прав-
них га ран ци ја пре да је вла сте лин ство са при па да ју ћим на се љи ма: Даљ, Бе ло бер до, Бо ро-
во и Це рић па три јар ху Чар но је ви ћу 15. VII 1706.59 На кон то га, уз по вре ме но на ме та ње 
и ски да ње ин тер ка лар ног те ре та, па и по ку ша ја ње го ве кон фи ска ци је од стра не Беч ког 
дво ра, ипак и кроз та кве пе ри о де сма ње них при но са у XVII и XVIII ве ку, АЕМ до бро 

54 Душан Љ. Кашић, Српска насеља и цркве у сјеверној Хрватској и Славонији, Загреб 1988, 190; Алек-
сандар П. Ђурановић, Нав. дело, 14.

55 Душан Љ. Кашић, Нав. дело, 190.
56 У још детаљнијем опису истиче се: „Унутар тврђаве налази се једна џамија, један месџид, један хамам, 

један хан, око осамдесет даском покривених кућа, око педесет дућана и градски диздар са око педесет члано-
ва градске посаде. Виногради и баште украшавају читав град. Даљска шљива је слађа и обилнија од пожешке 
шљиве; штавише, шљива пожегача, која се у фучијама извози у све земље, потјече већином из овога Даља. У 
њој се налази стари манастир“, вид. Евлија Челеби, Путопис – одломци о југославенским земљама, Путовање 
по Сријему 1665. године, Сарајево 1967, 503, 519; Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 14.

57 Mигрaциje помиње и Карл Фрајхер (Karl Freiherr) кojи бележи да се прва колонија Срба доселила у 
Мађарску после Косовске битке 1389. Друга се догодила у време деспота Ђурђа Бранковића, који се 1433. оже-
нио са Катарином – кћерком грофа Улриха Цељског, и који је потом Београд оставио на располагање Мађари-
ма. Трећа сеоба догодила се 1439. у време Албрехта II. Четврта се догодила 1459. у време Стефана Бранковића 
(сина Георгија Бранковића познатог још као деспот Ђурађ). Пета сеоба била је 1489. под кнезом Павлом, када 
је у Срем и Банат прешло 50.000 Срба. После Мохачке битке 1526. Турци проваљују у Угарску, мањи делови 
становништва пред њима беже на север, и тако опустошену и напуштену земљу насељавају Срби. Потом је 
средином XVI века под Бакићима уследила још једна сеоба Срба. Након тога, извршена је највећа сеоба под 
патријархом Арсенијем III Чарнојевићем која је позната као Велика сеоба Срба 1690, када се у јужне области 
хабзбуршке монархије преселило од 36.000 до 40.000 породица. Исто тако, још једна мања сеоба догодила се 
убрзо и под патријархом Арсенијем IV Јовановићем шакабентом 1737, када се око 100 породица Срба пресе-
лило у Срем, вид. Душан К. Петровић, Историја Сремске епархије, 7–9, 28; Александар П. Ђурано вић, Нав. 
дело, 15; Часлав Оцић, Нешто о Даљу, 170; Часлав Оцић, Даљ: Кратка повесница, 471–500; Ратомир Петровић, 
Историја Даља, Рукопис; Нада Милетић-Станић, Православне цркве у Барањи, Нови Сад 1999, 6.

58 Мирко Мрковић, Славонија – повијест насеља и подријетло становништва, Загреб 2002, 171–190; Ча-
слав Оцић, Нешто о Даљу, 171; Часлав оцић, Даљ: Кратка повесница, 471–500; Александар П. Ђурановић, Нав. 
дело, 16–18; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 51.

59 Сербске летописи за год. 1829, 59–60; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 265.
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Даљ пред ста вља зна чај ну осно ву цр кве не, школ ске и кул тур не ауто но ми је на под руч ју 
Ми тро по ли је и Па три јар ши је кар ло вач ке.

Ме ђу тим, бор ба за даљ ско вла сте лин ство те сно је ве за на и за Ди пло му аустриј ског 
ца ра Ле о пол да I о срп ским при ви ле ги ја ма од 21. ав гу ста 1690, а ка сни је и дру ге слич не 
ди пло ме ко је ни су има ле зна чај ни јег ефек та осим ави тич ког па тен та (на след ног пра ва) 
ко ји је усво јен 1. V 1853, и ко ји су Ср би у ве зи са сти ца њем имо вин ско-прав них гаран-
ци ја за АЕМ вла сте лин ство у Да љу ис ко ри сти ли тек 1865. 

Ди пло ма ца ра Ле о пол да I из да та je са мо 60 го ди на на кон Sta tu ta Wa lac ho rum. Да-
ка ко, у ње ној пре ам бу ли ве што се не по ми њу oва ра ни је сте че на пра ва ко ја је још 5. 
ок то бра 1630. као срп ске устав не ста ту те одо брио аустриј ски цар Фер ди нанд II60. Из да-
ју ћи та ко па тен ти ра ну Ди пло му 1690. у ко јој су бит но сма ње на прет ход но сте че на срп-
ска устав на пра ва из Sta tu ta Wa lac ho rum, хаб збур шка мо нар хи ја на тај на чин ве што 
иг но ри ше и ре ду ку је прет ход на ста ту сна пра ва и знат но ши ру све тов ну упра ву срп ског 
на ро да у оно вре ме ној аустриј ској и угар ској ца ре ви ни, ка ко за Ср бе ста ро се де о це та ко 
и за оне ко ји су сти гли Ве ли ком се о бом 1690.61

По ред ве ли ког и плов ног Ду на ва, на прет ку Да ља у XIX ве ку до при не ла је из град ња 
же ле знич ке мре же на по те зу Оси јек–Даљ–Сом бор–Су бо ти ца–Се ге дин ко ја је пу ште на 
у са о бра ћај 1. сеп тем бра 1869. За тим, убр зо је 23. сеп тем бра 1878. пу ште на у про мет и пру-
га Даљ – Вин ков ци – Вр по ље – Сла вон ски Брод62.

По чет ком XX ве ка Беч ки двор је анек ти рао Бо сну и хер це го ви ну (1908) и убр зо 
до ла зи до за о штра ва ња од но са ко ји су има ли ути цај на Ми тро по ли ју кар ло вач ку и ње-
не ин сти ту ци је у Срем ским Кар лов ци ма и Да љу. На и ме, на кон не раз ја шње не смр ти 
пр вог пре стол ног ар хи је ре ја Ми тро по ли је кар ло вач ке па три јар ха Ар се ни ја III Чар но-
је ви ћа по чет ком XVIII ве ка, до шло је до још јед ног коб ног стра да ња ње ног по след њег 
(два де се тог) пре стол ног ар хи је ре ја ар хи е пи ско па, ми тро по ли та и па три јар ха Лу ки ја на 
Бог да но ви ћа (1908–1913) у аустриј ској ба њи Бад-Га штајн 19. ав гу ста 1913. То је вре ме 
за оштра ва ња од но са Аустро у гар ске и Ср би је, због че га је 1914. из био Пр ви свет ски рат, 
па оно вре ме ној Цр но-жу тој мо нар хи ји ни ка ко ни је од го ва ра ло по сто ја ње ин сти ту ци-
је па три јар ха срп ског. За то је Беч убр за но вр шио при ти сак на па три јар ха Лу ки ја на 
Бог да но ви ћа да од сту пи са тро на. „Ка ко он ни је при стао на та ко не што, на сил но је 
укло њен“63.

На кон рас па да Аустро у гар ске мо нар хи је 1918, пре стол не ми тро по лиј ско-па три јар-
шиј ске струк ту ре и гра ди тељ ско-ре зи ден ци јал не це ли не Ми тро по ли је кар ло вач ке у 
Срем ским Кар лов ци ма и Да љу на шле су се у са ста ву но во ство ре не др жа ве Кра ље ви не 

60 Душан Љ. Кашић, Срби и православље у Славонији и сјеверној Хрватској, Загреб 1967, 42–44; Велимир 
Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 66–68.

61 У вези с тим, С. Јарчевић наводи: „Ово лукавство Немаца је успевало због тога што је српски народ 
изузетно ценио своје духовне великодостојнике, а ови су, истовремено, из самољубља, занемарили најважнији 
национални интерес и прихватили се управе над народом под окрњеним правима”, вид. Слободан Јарчевић, 
Нав. дело, 102–111; Динко Давидов, Српске привилегије, Нови Сад – Београд 1994, 24–37; Велимир Љ. Ћеримо-
вић, Сремски Карловци и Даљ, 31–32, 143.

62 Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 17.
63 Миладин Бојић, Карловачки патријарси – Српско Сретење: Два века српске слободе (5), Православље – 

Новине Српске патријаршије, бр. 866, Београд 2003, 2; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 36–37.
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СхС, а од 1929. у са ста ву Кра ље ви не Ју го сла ви је на че лу са срп ском кра љев ском ди на-
сти јом Ка ра ђор ђе ви ћа64. 

На даљ ском вла сте лин ству кроз XVIII и XIX век не пре ста но се во ди ла бор ба око 
уби ра ња за ку па из ме ђу арен да то ра и Ми тро по ли је, а она се на ста ви ла и у XX ве ку у 
но вој Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. Приликом спро во ђе ња аграр не ре фор ме 1919–1924, АЕМ 
до бро Даљ је знат но ре ду ко ва но, јер је 4000 ка та стар ских ју та ра по де ље но бе зе мља ши-
ма. На кон свих по де ла ко је је во дио Аграр ни уред Кра ље ви не Ју го сла ви је, Па три јар ши ји 
кар ло вач кој у Да љу оста ло је вла сни штво над ре зи ден ци јом ње го ве Све то сти па три-
јар ха, „где му, уз двор, сто ји на рас по ла га њу пре кра сан парк, тик уз Ду нав, и Упра ва до-
ба ра, са ста ном ди рек то ра и са мно го по љо при вред них згра да, као и ве ли ких ма га зи на, 
јед не су ши о ни це за хмељ, про стра ног вин ског по дру ма и елек трич не цен тра ле“, а код 
Срем ских Кар ло ва ца оста ло је вла сни штво над пу ста ром Ла буд ња ча и га здин ством 
Ар хан ге ло во65.

Но ве др жав но-ад ми ни стра тив не про ме не усле ди ле су са Дру гим свет ским ра том 
ка да је 10. апри ла 1941. про гла ше на тзв. Не за ви сна Др жа ва хр ват ска. У но вим оку па ци-
о ним при ли ка ма, Срем ски Кар лов ци и Даљ при па ли су зло гла сној НДх. Та ко су се 
пре стол не ми тро по лиј ско-па три јар шиј ске струк ту ре и гра ди тељ ско-ре зи ден ци јал не 
це ли не на овим цр кве но-пре стол ним ло ка ци ја ма на шле на уда ру те ро ра, пљач ки и скр-
на вље ња, као нај те жих об ли ка ет нич ког, кул тур ног и ду хов ног ге но ци да66. 

Убр зо на кон про гла ше ња НДх по глав ник Ан те Па ве лић 29. IV 1941. пот пи су је 
сле де ћу уред бу: „За да ћа је уста шког по кре та бри ну ти се да у уста шкој др жа ви уви јек 
и сву гдје вла да са мо хр ват ски на род, те да он бу де пот пу ни го спо дар свих ствар них и 
ду хов них до ба ра у сво јој зе мљи“. Да ка ко, она је ван за ко на ста ви ла ма те ри јал на, кул-
тур на и ду хов на до бра срп ског на ро да у хр ват ској, што је до ве ло до пљач ке по крет них 
вред но сти у Сре му и дру гим де ло ви ма бив ше НДх67. У са мом Да љу спро во ђе но је по-
кр шта ва ње Ср ба, а 1942. сру ше на је и пра во слав на срп ска Цр ква Све тог Ди ми три ја68. 

За вр шет ком Дру гог свет ског ра та 1945. пре стол не ми тро по лиј ско-па три јар шиј ске 
струк ту ре и гра ди тељ ско-ре зи ден ци јал не це ли не Кар ло вач ке ми тро по ли је у Срем ским 
Кар лов ци ма и Да љу, као и дру га цр кве на до бра у но во ство ре ној др жа ви, на шле су се 

64 Стварањем нове државе Краљевине Срба, хрвата и Словенаца (СхС) 1. XII 1918. на темељу три указа 
од 9. априла 1919. уследило је уједињење Српске православне цркве. Први указ дефинисао је статус Карловач-
ке митрополије унутар СПЦ и новостворене Краљевине СхС. Другим указом, заменик на престолном трону 
Карловачке митрополије, епископ Мирон Николић, разрешен је дужности престолног архијереја. Потом је 
одређено управљање Српском православном црквом у некадашњој Митрополији карловачкој. И коначно, 
трећим указом стављене су ван снаге наредбе Франца Јозефа I од 11. VII 1912, којим су биле укинуте цркве-
но-аутономне уредбе Митрополије карловачке, вид. Душан К. Петровић, Историја Сремске епархије, 55–57; 
Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 37.

65 Јован Козобарић, Српска православна парохија у Даљу крајем године 1931. (Приредио Боривој Чалић), 
Љетопис, Загреб 1998, 41; Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 53–57; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Кар
ловци и Даљ, 57, 370.

66 Динко Давидов, Злодела и греси, Уништавање српских манастира и црква – Сремска епархија 1941–
1945–1950, Београд 1990; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 37.

67 Динко Давидов, Злодела и греси, 7–256.
68 Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 63–72; Слободан Милеуснић, Духовни геноцид 1991–1993, Бeo-

грaд 1994, 5–151; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 377; Динко Давидов, Радомир Станић, 
Мирослав Тимотијевић, Ратна страдања православних храмова 1991. г. Српске области у Хрватској, Београд 
1992, 7–85.
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на уда ру но вих ан ти ре ли гиј ски рас по ло же них ко му ни стич ких вла сти. Због та квог ре-
стрик тив ног од но са ре жи ма, Срп ска пра во слав на цр ква до жи вља ва мир но доп ско за ти-
ра ње, јер је оси ро ма ше на не де ли ма и ре стрик ци ја ма иде о ло шког јед но у мља.

Уво ђе њем ре стрик тив них санк ци ја из вр ше на је кон фи ска ци ја цр кве них не по-
крет них и по крет них до ба ра, али и оме та ње цр кве но-на род них функ ци ја и де ло ва ња. 
А не за ко ни то раз вла че ње и уни шта ва ње оста та ка не по крет не и по крет не имо ви не 
Срп ске пра во слав не цр кве гра ни чи ло се са исто риј ским огре ше њем и на ци о нал ном 
из да јом69.

Зна чи, пре стол не ми тро по лиј ско-па три јар шиј ске струк ту ре у Срем ским Кар лов-
ци ма и Да љу, у вре ме Де мо крат ске Фе де ра тив не Ју го сла ви је (ДФЈ), за тим Фе де ра тив не 
На род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је (ФНРЈ) и на кра ју Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли-
ке Ју го сла ви је (СФРЈ), на шле су се у ру ка ма но вих вла сто др жа ца. Та кво ста ње ства ри, 
по вре ме но с ма ње или ви ше екс тре ми зма, по тра ја ло је све до 1991, због че га ру ше ви не 
срп ских цр ка ва и ма на сти ра из Дру гог свет ског ра та и да нас још опо ми њу и оп ту жу ју, 
као нпр. сру ше ни и још увек нео б но вље ни Ма на стир Бе ше но во на Фру шкој го ри70.

Ме ђу тим, у Со ци ја ли стич кој Ре пу бли ци хр ват ској Ср би 1971, а он да и 1991, до жи-
вља ва ју еска ла ци ју ду го при кри ва них, а он да и об но вље них го во ра мр жње и прет њи 
из вре ме на НДх71, као и по сле дич но стра да ње цр кве них и дру гих кул тур них до ба ра 
1991–199572.

У цр кве но-управ ном и ад ми ни стра тив ном сми слу, па ро хиј ске струк ту ре у Да љу, 
од вас по ста вља ња Срем ске епар хи је 1947. па све до 1991, би ле су у са ста ву ове ста ре 
епи ско пи је. Ак ту ел ни до га ђа ји око рас па да СФРЈ 1991, за тим ства ра ње но вих др жа ва и 
но вих гра ни ца, ука за ли су на по тре бу ду хов не об но ве и са би ра ња и вер ске за шти те 
пра во слав них Ср ба у Ре пу бли ци Срп ској Кра ји ни и ње ном не по сред ном окру же њу. То 
је и био раз лог да Све ти ар хи је реј ски са бор 1991. до не се од лу ку о вас по ста вља њу Епар-
хи је осјеч ко пољ ске и ба рањ ске са се ди штем у Да љу. 

69 Динко Давидов, Злодела и греси, 48.
70 Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 37–38.
71 жарко Пуховски, Срби у Хрватској јуче, данас, сутра, Загреб 1998; Смиља Аврамов, Геноцид над срп

ским народом, Зборник „Грађански рат у хрватској 1991–1995“, Београд 2009, 9–40; Јован Мирковић, О неким 
питањима усташког геноцида и јасеновачким логорима, Зборник „Грађански рат у хрватској 1991–1995“, 
Београд 2009, 41–74; Ђуро Аралица, Сталност геноцидних намера и планова, Зборник „Грађански рат у хрват-
ској 1991–1995“, Београд 2010, 119–143; Никола жутић, Римокатолицизам и геноцид у Независној Држави 
Хрват ској, Зборник „Грађански рат у хрватској 1991–1995“, Београд 2007, 27–42; Светозар Ливада, „Олуја“ 
као пораз која се митоманством жели претворити у највећу побједу, Зборник „Грађански рат у хрватској 
1991–1995“, Београд 2007, 89–103; Светозар Ливада, Етничко чишћење злочин стољећа, Загреб 1996; Културо-
цид–Књигоцид, Тематски број, Загреб 2003; Борислав Микелић, Како је отета српска Крајина, Београд, 
Ру копис припремљен за штампу, 2011, 84–86; Никола Симићевић, Геноцид над Србима у Хрватској на крају 
20. века, Зборник „Грађански рат у хрватској 1991–1995“, Београд 2006, 99–112; Јован Мирић, Олујно миро
творство и етничко чишћење, Зборник „Грађански рат у хрватској 1991–1995“, Београд 2006, 181–201; Милој ко 
Будимир, Срби из српске Крајине и Хрватске од конститутивности до избјеглиштва, Зборник „Грађански 
рат у хрватској 1991–1995“, Београд 2008, 181 (177–185); Велимир Љ. Ћеримовић, Културно наслеђе и мировне 
мисије у Републици Српској Крајини 1991–1998, Зборник радова „Грађански рат у хрватској 1991–1995“, Бео-
град 2005, 224, 235; Перо Матић, Никола живковић, Историја Срба у Барањи, Бели Манастир 1995, 32–33.

72 Слободан Милеуснић, Духовни геноцид 1991–1995.(1997) – Преглед порушених, оштећених и обесвеће
них цркава, манастира и других црквених објеката у рату 1991–1995.(1997), Београд 1997, 5–235; Велимир Љ. 
Ћеримовић, Културно наслеђе и мировне мисије у Републици Српској Крајини 1991–1998, 225; Михајло М. Ву-
чинић, Грађански рат у Хрватској 1991–1995, Книн–Београд, 2005; Нада Милетић-Станић, Нав. дело, 5–8. 
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Да кле 71 го ди ну на кон пре стан ка свих функ ци ја ауто ном не Ми тро по ли је кар ло-
вач ке 1920, Даљ као ње но ал тер на тив но се ди ште, за тим се ди ште Љет не ре зи ден ци је 
ар хи е пи ско па, ми тро по ли та и ње го ве Све то сти па три јар ха срп ског и се ди ште упра ве 
АЕМ вла сте лин ства, по стао је 1991. но во се ди ште Епар хи је осјеч ко пољ ске и ба рањ ске. 
Та ко су не ка да шње пре стол не ми тро по лиј ско-па три јар шиј ске струк ту ре и гра ђе ви не у 
Да љу у ју ри дич кој над ле жно сти Па три јар ши је у Бе о гра ду, што зна чи да се оне до даљ-
њег ко ри сте за по тре бе се ди шта Епар хи је осјеч ко пољ ске и ба рањ ске, ње не ак ту ел не 
епи скоп ске ка те дре и ње го вог пре о све штен ства епи ско па Лу ки ја на (Вла ду ло ва)73.

Ка да је ма ја 1991. не ка да шњи ми тро по лиј ско-па три јар шиј ски ком плекс са са бор-
ним хра мом Све тог Ди ми три ја и при па да ју ћим ре зи ден ци јал ним, обра зов ним, кул-
тур ним и сме штај но-еко ном ским је ди ни ца ма до де љен као се ди ште вас по ста вље не ин-
сти ту ци је Епар хи је осјеч ко пољ ске и ба рањ ске, био је са свим де гра ди ран, за пу штен и 
недовољан за сме штај, рад и де ло ва ње ак ту ел не ин сти ту ци је, пре стол ног ар хи је ре ја и 
про то ко ла но ве Епар хи је. За ти чу ћи ова кву „мер зост и за пу стје ни је“, епи скоп Лу ки јан 
је још и у том рат ном вре ме ну по кре тао об но ву по ру ше них и оште ће них хра мо ва, али и 
овог исто риј ски зна чај ног ми тро по лиј ско-па три јар шиј ског, од но сно ак ту ел ног епар хиј-
ског ком плек са. Ве ли ки ен ту зи ја зам, мо би ли за тор ска и гра ди тељ ска енер ги ја епи ско па 
Лу ки ја на на ду хов ној и укуп ној об но ви и са би ра њу, те ста би ли за ци ји и кон со ли да ци ји 
срп ског до ма ћин ског, ду хов ног, кул тур ног и гра ди тељ ског би ћа, бит но је спре чи ла за по-
че ти ег зо дус Ср ба, али је и по ди гла мо рал да се што пре по пра ве и об но ве де гра ди ра не, 
оште ће не и по ру ше не па ро хиј ске, ма на стир ске и епар хиј ске све ти ње и ком плек си74. 

На кон усто ли че ња епи ско па Лу ки ја на, кроз са мо две де це ни је ве ли ких об но ви-
тељ ских ак тив но сти (1991–2011), ста ње бес пу ћа на под руч ју Епар хи је осјеч ко пољ ске и 
ба рањ ске све ви ше до би ја ди мен зи је ре зо лут не об но ве и вас кр сну ћа из пе пе ла. Ве ли ка 
гра ди тељ ска енер ги ја, елан и сми сао да пре по зна и ар ти ку ли ше ду хов не, кул тур не и 
гра ди тељ ске вред но сти и до стиг ну ћа срп ског ви ше ве ков ног ства ра ла штва и тра ја ња 
Ср ба на овим про сто ри ма, да нас у по сле рат ном вре ме ну и у вре ме тра ја ња ве ли ке свет ске 
еко ном ске кри зе од 2008. до 2011, мо же би ти са мо на пол зу срп ском на ро ду и ње го вој 
Све тој цр кви. 

Убр зо на кон мир не ре ин те гра ци је САО Сла во ни ја, Ба ра ња и за пад ни Срем у Ре пу-
бли ку хр ват ску 1997–1998, сва ка ко вр хун ско гра ди тељ ско и об но ви тељ ско де ло епи ско-
па Лу ки ја на је сте об но ва и ре ви та ли за ци ја ста рог, за мр лог и ру шев ног ми тро по лиј ско-
-епар хиј ског ком плек са у Да љу. Ме ђу тим, уз све срд ну са рад њу и здру же но де ло ва ње 
епар хиј ског све штен ства, ту спа да и об но ва и ре ви та ли за ци ја оште ће них, де гра ди ра-
них и за мр лих хра мов них све ти ња, кр сто ва, па ро хиј ских до мо ва, ма на стир ског ком-
плек са Даљ ска во ди ца, али и ожи вља ва ње древ не це ли не Ма на сти ра Бра на код се ла 
Бра њи на у Ба ра њи75. У овом ча су, вред на је сва ког по ме на кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја 
ико но ста са двор ске ка пе ле Све тог пр во му че ни ка и ар хи ђа ко на Сте фа на, за тим уво ђе ње 
и одр жа ва ње ве ро на у ке, ожи вља ва ње епар хиј ске из да вач ке де лат но сти, као и цр кве но-

73 Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 130; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 39–40, 163. 
74 Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 40–41.
75 Стеван Михалџић, Перо Матић, Манастир Брана и село Брањина у прошлости, Бели Манастир 1994, 

5–60.
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-на род них ду хов них и кул тур них ак тив но сти. На кра ју, по себ но су ва жне ак тив но сти 
за по врат од у зе тих по крет но сти и не по крет но сти не ка да шњег па три јар шиј ског вла сте-
лин ства и дру ге цр кве не не по крет не и по крет не имо ви не на под руч ју Епар хи је осјеч-
ко пољ ске и ба рањ ске76. 

ПА РО хИЈ СКА ПОР ТА СВЕ ТОГ ДИ МИ ТРИ ЈА 

Да нас је те шко го во ри ти ка ко је из гле да ла пр ва пра во слав на па ро хиј ска цр ква и 
пор та у Да љу, јер не по сто је за пи си или би ло ка кви дру ги до ку мен ти ко ји би да ли би ло 
ка кав на го ве штај о ње ном из гле ду, гра ђе вин ском ма те ри ја лу, ди мен зи ја ма...

Ипак, у ве зи с тим не мо гу се за не ма ри ти исто риј ске чи ње ни це о древ ној др жав-
но-те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји, за че ци ма хри шћан ства и цр кве но-на род ном жи во ту 
на ужем и ши рем про сто ру око Блат ног је зе ра, Осеч ког по ља и Мур зи јан ског је зе ра, о 
ко ји ма на осно ву до ку ме на та пи ше про та Сте ван Ми хал џић. Он ци ти ра те до ку мен те 
и грч ког исто ри ча ра Јор да не са (552), ко ји пи ше о отаџ би ни Сло ве на у ње го во до ба ко ја 
је „по чи ња ла код ’La cus Mur si a nus’ (је зе ро Мур зи јан ско) и ва ро ши јед не ко ја се зва ла 
’Ci vi tas No vi e tu nen se’ и да се ’пру жа ла до Дње стра и Ви сту ле’“77. На кон што су „При-
ви на и син му Ко циљ“ после 818. осно ва ли нај пре три бу тар ну, а по том са мо стал ну 
Сло вен ску др жа ву око Блат ног је зе ра, у спо ра зу му са вла да ром мо рав ским за тра жи ли 
су од грч ког ца ра Ми ха и ла да им по ша ље хри шћан ске про по вед ни ке са Ис то ка. 

Та ко убр зо на кон смр ти Све тог Ћи ри ла (826–869), ње гов брат Све ти Ме то ди је 
(816. или 820–885) као пра во слав ни ми си о нар до ла зи на овај про стор да по у ча ва ста-
нов ни штво хри шћан ству. „У то до ба осно ва не су пра во слав не епар хи је у Ве спри му и 
Пе чу ју. У сва кој од ових епар хи ја осно ва ни су мно ги пра во слав ни Сло вен ски ма на сти-
ри. Ме ђу овим Ћи ри ло-Ме то ди јев ским ма на сти ри ма био је и Ма на стир Бра на по сред 
пла ни не Бра њин ске, код се ла Бра њи не. (...) За тим Ма на стир Pel mo no stor (Бе ли Ма на-
стир) је на за пад ном кра ју Бра њин ских бр да код да на шњег Бе лог Ма на сти ра (...), за тим 
Ма на стир Ба та је на кра ју Бра њин ске пла ни не, на ис точ ној стра ни, на оба ли Ду на ва, 
код да на шње Ба ти не Ске ле. (...) Оба ова ма на сти ра (Pel mo no stor и Ба та, оп. ауто ра) по-
сто ја ла су већ 1093. (...). У бли зи ни се ла Кне же ва код да на шње пу ста ре Ге ша сме стио се 
Ма на стир Гет (Ge eth, Ge uth) на ле вој оба ли ре ке Ка ра ши це уз се ла Га јић и Чи бо гат. (...) 
Да су ови ма на сти ри би ли пра во слав ни, о то ме има мо све до чан ство па пе Ино ћен ти ја 
из го ди не 1204. септ. 14-ог у ње го вом пи сме ну“78 итд. 

76 Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 60–257; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 39–40, 
163.

77 Прота Михалџић наводи да „шафарик допушта да је Мурзанско језеро могло бити уз варош Murzu 
(Осек)”, а Јорданеса цитира према документу: De Getharum sive Gothornm origine et gestis. W. Westenbah: 
Deutschlands Geschichtsquellen 1 56 – III; Затим цитира: Cod. Diplom. Hung Andegev V св. стр. 388 бр. 233; Затим: 
„Prima meta de Nаrаd in parte occidentali incipit ab orrea Wlkani, et vadit inde ad meridiem Jungiter ecllesiae de 
Baranna. . inde ad occasum venit ad Vrsy... ad terrem Wdwarnicorum, de villa Bog et jungitur. ad... orream Vlkani”. 
Codex. Diplom. Comitnm zichy. Pest. 1871; Затим: Wenczel: Codex Dipl. Arpad Cont. VIII 29; Затим: Codex. Dipl. 
Fejer Tom. VI. Vol. II стр. 27 година: 1296 Ibidem стр. 57 год. 1296 (одломак). – Мати краља Андрије III била је 
Томасина Морозини: „ducissa Sclavoniae, a Danubio usgue ad Mare”; Затим: Mon. Rom. Ep. Vesprem. Tom. 1 стр. 12 
бр. XV; вид. Стеван Михалџић, Перо Матић, Нав. дело, 5.

78 Стеван Михалџић, Перо Матић, Нав. дело, 7–9.
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Зна чи, кроз де ло ва ње Све тог Ћири ла и ка сни је са мог Ме то ди ја еви дент ни су ути-
ца ји на ба рањ ско сред њо ве ко вље на па ди на ма Бра њин ске пла ни не, за тим од јек тог 
сред њо ве ко вља ре флек ту је се и на Осеч ко по ље, срем ске па ди не Фру шке го ре, али и 
знат но ши ре. За то су ови про сто ри ка рак те ри стич ни по умно жа ва њу хри шћан ско-пра-
во слав них за јед ни ца, уста но вље њу ра них сред њо ве ков них цр кве но-ду хов них ин сти ту-
ци ја и из град њи има нент них цр кве но-све тов них струк ту ра и ка па ци те та на под руч ју 
рав ни чар ског и бре го ви тог Сре ма, Ба ра ње, Сла во ни је као и њи хо вом ужем и ши рем 
окру же њу. На рав но, у то вре ме гра де се пра во слав не ма на стир ске, па ро хиј ске, на ме-
снич ке и епар хиј ске струк ту ре са има нент ном хра мов ном је ди ни цом, скром ним ре зи-
ден ци јал ним и пра те ћим сме штај но-еко ном ским је ди ни ца ма, че му је прет хо ди ло от-
кро ве ње те о фа нич ног и хи је ро фа нич ног ge ni us lo ci и по сле дич но кр сто но сно мар ки ра-
ње култ ног ме ста и од ре ђи ва ње ње го вог цр кве но-ам би јен тал ног во лу ме на у ло кал ном 
про стор но-пеј за жном окру же њу. 

У По ду на вљу и на це лом под руч ју не ка да шње Вој не гра ни це79, због уче ста лих ра-
то ва че сто су се ме ња ли го спо да ри, за тим од но си сна га и гра нич них ли ни ја, што је 
би ло од пре суд ног ути ца ја на ми гра ци је ста нов ни штва на том про сто ру80 ко ји је об у-
хва тао ужа и ши ра под руч ја Бо сне, Дал ма ци је, Ли ке, Кор ду на, Ба ни је, Сла во ни је, Сре-
ма, Ба ра ње, Бач ке и Ба на та. Ка ко су Ср би на тим под руч ји ма би ли ста ро се де о ци и 
гра ни ча ри, та ко су они та под руч ја већ од XIV ве ка и у вре ме Ве ли ке се о бе Ср ба 1690. 
до дат но на се ља ва ли, об ра ђи ва ли и бра ни ли81. њи хов сва ко днев ни и су ро ви гра ни чар-
ски и кмет ски жи вот на тим под руч ји ма кроз ви ше ве ков ну хри шћан ско-пра во слав ну 
исто ри ју, сна жи ла, хра бри ла и ис пу ња ва ла је пра во слав на тра ди ци ја и ду хов ност. Она 
их је у сва ко днев ним су ро вим гра ни чар ским иза зо ви ма и кмет ским оба ве за ма оку пља-
ла и сна жи ла, тра ди ци о нал но бо дри ла и по ма га ла у ду хов ном сми слу, да ју ћи им ве ру 
у оп ста нак и сна гу да из др же на овом су ро вом бра ни лач ком шти ту хри шћан ске Евро-
пе. Кроз то су Ср би би ли из у зет но ве за ни за сво ја ог њи шта и ова под руч ја, на ко ји ма 
су они и њи хо ви пре ци у кр ва вим бо је ви ма гу би ли жи во те, оста вља ли сво је ко сти и 
гро бо ве и ра зо ре не то по ни ме и хра мо ве у од бра ни европ ског и њи хо вог хри шћан ског 
иден ти те та и диг ни те та пред осва јач ким по хо ди ма и на ср та ји ма Осман ли ја82.

По себ но су би ли ве за ни за Срп ску пра во слав ну цр кву, као искон ску, тра ди ци о нал-
ну, са бор ну и сва ко днев ну ду хов но-све тов ну по тре бу. Сна гу сво је ве ре и бла го твор ну 
ду хов ну енер ги ју ис по ља ва ли су и кроз сво је по тре бе за са бор но шћу и пра во слав ним 
све ти ња ма на том под руч ју. За то су их и у нај те жим вре ме ни ма гра ди ли, у ду ху са сво-
јим ко ре ни ма и пра во слав ном тра ди ци јом, а чу ва ли су их и об на вља ли пре ма сво јим 
мо гућ но сти ма. Био је то слу чај и у Да љу83. На кон тур ског ру ше ња пр ве бо го мо ље, пра-
во слав ни хри сти ја ни ни су кло ну ли ду хом, већ су на ста рим те ме љи ма и пре ма мо гућ-

79 Душан Вулетић, Војна граница кроз старе планове и графичке приказе, Сремска Митровица 1996, 1–42.
80 Мирко Тишма, Срби и црква у Чепину, Сремски Карловци 1997, 12–15.
81 Марко Тутук, Моја западна Славонија, Београд–Ведес 2003, 9–44.
82 Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 132–133. 
83 Исто, 133.
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но сти ма по ди гли но ву пра во слав ну цр кву. Та ко у Да љу, по сле из го на Ту ра ка „осим 
цр кве и по пов ске ку ће и шко ле“ по сто ји и „113 хри сти јан ских ку ћа“84.

На кон број них пре се ље нич ких му ка 1690, оку пља ња, те ду хов ног, а он да и са бор-
ног, на сељ ског и дру гих све тов них об ли ка гру пи са ња срп ског ста ро се де лач ког и пре-
се ље нич ког жи вља око Срп ске пра во слав не цр кве и та да шњих цр кве но-на род них ве ли-
ко до стој ни ка, срп ски на род се по ступ но кон со ли до вао на овом плод ном и не си гур ном 
гра нич но-по гра нич ном под руч ју. У том сми слу, ства ра на су не ка но ва, а об на вља на су 
и не ка на пу ште на на се ља и по ру ше ни пра во слав ни хра мо ви уз Вој ну гра ни цу. А са фор-
ми ра њем, или об но вом, цр кве и на се ља, ство ри ли су се со ци јал ни, ду хов ни, еко ном ски 
и дру ги све тов ни раз ло зи за оп ста нак на та квом под руч ју85. 

Да то ни је та ко би ло, да нас не би ло ни цр кве у Да љу, ни Ср ба у Осеч ком по љу, Ба-
ра њи, Сла во ни ји, Сре му, Бач кој, Ба на ту, а на ро чи то их не би би ло у њи хо вом ужем и 
ши рем окру же њу. На осно ву ове чи ње ни це, за тим са чу ва них и ов де већ ци ти ра них бе-
ле шки о по сто ја њу пра во слав ног хра ма у Да љу у вре ме ка да се он још 1471. по ми ње као 
гра дић, ви ди се да пра во слав не цр кве на тим про сто ри ма по сто је и у сред њем ве ку. 
По што су цркву Тур ци сру ши ли и од тог ма те ри ја ла гра ди ли џа ми ју, ни је те шко за-
кљу чи ти да је то већ та да био тврд гра ђе вин ски ма те ри јал. Ме ђу тим, то са мо по твр ђу-
је да је у ра ни је оскуд ни јим сред њо ве ков ним вре ме ни ма нај ве ро ват ни је по сто ја ла и 
ње на скром ни ја прет ход ни ца од ме ког гра ђе вин ског ма те ри ја ла (мо жда од др ве та или 
пле те ра), ка кве у вре ме ра них и ду го трај них срп ских сред њо ве ков них се о ба и оста лих 
стра да ни ја Д. Па вло вић на зи ва срп ске цр кве брв на ре86. 

МИ ТРО ПО ЛИЈ СКА ПОР ТА СВЕ ТОГ ДИ МИ ТРИ ЈА

Пре ма из во ри ма, ви ди се да су се на ме сту ста ре па ро хиј ске пор те у Да љу, на кон 
што је Беч ки двор до де лио ко мор ско вла сте лин ство и ти ме ком пен зо вао дуг пре ма па-
три јар ху Ар се ни ју III Чар но је ви ћу 1706, сте кли усло ви за ње ну по ступ ну тран сфор ма-
ци ју у сми слу цр кве но-ин сти ту ци о нал ног и цр кве но-гра ди тељ ског уз ди за ња. Тај од-
лучујући мо ме нат по стао је ујед но и на го ве штај да ће у та квим окол но сти ма у Да љу 
до ћи до по вре ме ног или стал ног, од но сно кра ћег или дужег бо рав ка пре стол ног ар хи-
је ре ја ауто ном не пра во слав не Ми тро по ли је као фи скал ног об ве зни ка и вр хов не цр кве-
но-на род не ин сти ту ци је у хаб збур шкој мо нар хи ји. 

У та квим окол но сти ма, ка да пре стол на или не ка дру га по до сто јан ству њој бли ска, 
или ни жа цр кве на ин сти ту ци ја, успо ста вља сво је се ди ште на ма на стир ској, па ро хиј ској 
и дру гој слич ној цр кве ној ло ка ци ји, не ми нов но до ла зи до уз ди за ња и усло жња ва ња 
пр во бит них струк ту ра ни же цр кве не ин сти ту ци је у ви шу. То тран сфор ми са ње, усло-
жња ва ње и уз ди за ње из ни жег сте пе на у ви ши, ви со ки или вр хов ни, увек се ускла ђу је 
са на ре че ним до сто јан ством и (хи)је рар хиј ско-епар хиј ским ста ту сом та кве ви ше, ви со ке 

84 Душан Љ. Кашић, Српска насеља и цркве у сјеверној Хрватској и Славонији, 190.
85 Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 133.
86 Добросав Ст. Павловић Бојко, Српске цркве брвнаре у светлу сеоба и других страданија, Зборник ра-

дова о Тристагодишњици Велике сеобе, Београд 1997, 129–140; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци 
и Даљ, 137.
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или вр хов не цр кве не ин сти ту ци је ко ја због ду хов них, ми си о нар ских, па и со ци јал них 
раз ло га има по тре бу за се ди штем, сме шта јем и де ло ва њем. 

Ова тран сфор ма ци ја и уз ди за ње од јед но став ни је па ро хиј ске до сло же ни је пре-
стол не ми тро по лиј ске пор те у Да љу87 пред ста вља ка рак те ри сти чан при мер цр кве не 
пор те срем ско кар ло вач ке ко ја је у вре ме Аустрoу гар ске би ла ва жна цр кве но-ду хов на 
ло ка ци ја са са бор ним хра мом Све тог Ди ми три ја, Љет ном ре зи ден ци јом пре стол ног 
ар хи је ре ја Ми тро по ли је и Па три јар ши је кар ло вач ке (1690–1920), и АЕМ вла сте лин ством 
ко је је има ло ва жну уло гу у оп стан ку ове вр хов не цр кве но-на род не ин сти ту ци је у хаб-
збур шкој мо нар хи ји.

По сле Ве ли ке се о бе Ср ба 1690, за из гу бље на до бра у Пе ћи, за тим од у зе та вла сте-
лин ства у Си ра чу и Се чу ју и дуг Мо нар хи је па три јар ху Ар се ни ју III Чар но је ви ћу за 
ви ше го ди шње не пла ће ну де се ти ну од 38.678,00 фо рин ти88, аустриј ски цар Јо зеф I 15. 
VII 1706. до де љу је па три јар ху ко мор ско вла сте лин ство у Да љу без имо вин ско-прав них 
га ран ци ја. Мо жда је даљ ско вла сте лин ство и пред ста вља ло при бли жан екви ва лент за 
не пла ће ну де се ти ну од 38.678,00 фо рин ти, али ту још не до ста је обе ћа ни екви ва лент 
Беч ког дво ра за из гу бље на до бра у Пе ћи, као и екви ва лент за тро шко ве око за по че те 
из град ње се ди шта Ми тро по ли је у Си ра чу, а по го то во екви ва лент за тро шко ве ку по ви-
не де ла вла сте лин ства у Се чу ју где се за че ти ри го ди не уве ли ко из гра ди ло се ди ште 
Ми тро по ли је ко је је од у зе ла Нео а кви стич ка ко ми си ја89. 

Сти ца јем та квих окол но сти, до та да шња цр кве но-па ро хиј ска даљ ска ло ка ци ја на-
кон Си ра ча и Се чу ја не дво сми сле но ула зи у но ви план па три јар ха Ар се ни ја III Чар но је-
ви ћа за из град њу цр кве но-гра ди тељ ских је ди ни ца, ко је би би ле оп ти мал не за сме штај 
се ди шта но вог учи ли шног цен тра и дру гих ин сти ту ци ја ауто ном не Ми тро по ли је. На 
при ме ри ма Си ра ча и Се чу ја та ко ђе је ви дљи во да па три јарх Ар се ни је III Чар но је вић се-
ди ште Ми тро по ли је ве зу је за вла сте лин ство као вр ло бит ну про из вод но-еко ном ску око-
 сни цу за одр жи во функ ци о ни са ње и оп ста нак ове ауто ном не цр кве но-ду хов не и цр кве но-
-на род не ин сти ту ци је. На основу то га ни је те шко за кљу чи ти да би он ту сво ју праг ма тич-
ност на ста вио и у даљ ском слу ча ју. Ипак, у овим сво јим на ме ра ма па три јарх Чар но је вић 
ни је ус пео због из не над не смр ти 27. X 1706. то ком по се те Беч ком дво ру. 

До де ла ко мор ског до бра Даљ на име ком пен за ци је ду га Беч ког дво ра па три јар ху 
Ар се ни ју III Чар но је ви ћу 1706. пред ста вља ини ци ја ци ју и озби љан по вод за лу цид но 
про ми шља ње, а он да и ор то прак сич но ин те гри са ње до та да шње ста ре и по ло жај но 
атрак тив не па ро хиј ске ло ка ци је у Да љу у оквир пр во пре стол нич ких ин те ре са пре стол-
ног ар хи је ре ја и ауто ном не ин сти ту ци је Ми тро по ли је. Иако са мо АЕМ вла сте лин ство 
ни је има ло имо вин ско-прав не га ран ци је, па ро хиј ске струк ту ре у Да љу ипак су би ле 

87 Велимир Љ. Ћеримовић, Докторска дисертација, 419–427, 445–451.
88 Износ о дугу патријарху Арсенију III Чарнојевићу у литератури варира између 38.000,00 и 38.678,00 

форинти. Када је у питању износ од 38.000,00, он је везан за 1769. када је царица Марија Терезија понудила тај 
износ у државним папирима како би узела АЕМ добро Даљ, што Срби нису прихватили, вид. Сербске лето-
писи за год. 1829, Будим 1829, 61–62. Када је у питању износ 38.678,00 форинти, он је везан за цитирање Радо-
слава М. Грујића, који наводи: „Међутим, дуг државни патријарху попео се био на 38.678 фор., јер држава не-
колико година није плаћала патријарху откупљени патријархов десетак од Срба Брањаца и Будимаца, који је 
износио 3.000 форинти годишње”. Овај податак са незнатном разликом у износу, такође цитирају многи аутори, 
вид. Азбучник Српске православне цркве по Радославу Грујићу, 70.

89 Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 181, 263–266.
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из гра ђе не на соп стве ним као имо вин ски без бед ним, а из над све га све тим во лу ме ни ма 
цр кве них гра ђе вин ских пар це ла. Осим на ве де них раз ло га, тре ба још по ме ну ти да се ту 
ра ди ло о уз ди за њу ин сти ту ци о нал ног и гра ди тељ ског пр во бит ног об ли ка па ро хиј ске 
пор те у Да љу на ви сок ни во ин сти ту ци о нал ног сте пе на и гра ди тељ ског об ли ка ауто-
ном не ми тро по лиј ске ин сти ту ци је са има нент ним, ин те гра тив ним, ком па ти бил ним, 
ком пле мен тар ним, функ ци о нал ним и тра ди ци о нал ним еле мен ти ма и про пор ци о нал-
ним во лу ме ни ма сло же ни јег или врхoвног об ли ка пра во слав не цр кве не пор те90. То је 
сва ка ко под ра зу ме ва ло уз ди за ње, од но сно про ши ре ње и тран сфор ма ци ју по сто је ћих 
па ро хиј ских, а из град њу мањ ка вих ка па ци те та и об ли ка за об ред не и ре ли ги о зне по тре-
бе, али и за рад и де ло ва ње ин сти ту ци је Ми тро по ли је и АЕМ вла сте лин ства Даљ.

Из до са да шњег крат ког исто риј ског освр та ви ди се да су Срем ски Кар лов ци и Даљ 
због по вољ ног по ло жа ја на Ду на ву би ли вр ло при влач ни за се ди ште Ми тро по ли је. Ме-
ђу тим, са ма спо зна ја о имо вин ско-прав ној не си гур но сти даљ ског вла сте лин ства би ла 
је је дан од важних раз ло га због ко јег је тре ба ло са че ка ти да про ђе седам го ди на на кон 
1706, па да се тек 1713. до не се од лу ка о де фи ни тив ном сме шта ју се ди шта та да шње Ми-
тро по ли је кру ше дол ске на имо вин ски-прав но без бед ну ма на стир ску ло ка ци ју у Срем-
ским Кар лов ци ма. 

То го во ри да је без бед на даљ ска па ро хиј ска ло ка ци ја ин те ре сант на за фор ми ра ње 
и уз ди за ње ми тро по лиј ско-па три јар шиј ских струк ту ра са мо у слу ча ју ако се за АЕМ 
вла сте лин ство мо гу обез бе ди ти имо вин ско-прав не га ран ци је. Због овог сло же ног имо-
вин ско-прав ног про бле ма та ко ђе је тре ба ло са че ка ти седам го ди на да се про ми сли о 
евен ту ал но но вом не пред ви ди вом ри зи ку од у зи ма ња, за тим на ме та ња ин тер ка лар них 
те ре та или не ке дру ге пре пре ке. Уз све са гле да не ри зи ке, мо жда је у да том мо мен ту 
пре вла да ла и оп ци ја да се уз по моћ прав них зна ла ца и са вет ни ка хра бри је и прав но 
му дри је уђе у не ки об лик бор бе за за шти ту вла снич ких пра ва на АЕМ до бру Даљ. Да-
кле, ве ро ват но се ра ди ло о но во сте че ним ис ку стви ма и зна њи ма и по сле дич но прав но 
ви спре ни јем и ре зо лут ни јем про ми шља њу, не го што је то би ло у слу ча ју Си ра ча и Се-
чу ја, што ја сно го во ри ко ли ки је цр кве но-еко ном ски зна чај имао даљ ски спа хи лук за 
Ми тро по ли ју у тим ис цр пљу ју ћим и оскуд ним се об ним вре ме ни ма. 

На рав но, бре ме ни те про ме не гра ни ца у зо ни Вој не гра ни це мо ра ле су се ре спек то-
ва ти у ве зи са при пре мом ну жне од ступ ни це на даљ ској ло ка ци ји, али она је ипак би ла 
у дру гом пла ну с об зи ром на еко ном ски ис цр пље ну ин сти ту ци ју до тад се об не Ми тро-
по ли је. Ова кви об ли ци опре за и на ме ра би ли су нео п ход ни због увек не пре дви дивих и 
ћу дљи вих од лу ка Беч ког дво ра, ка да је у пи та њу ње гов ин те рес пре ма ста ту су АЕМ 
до бра Даљ. Исто та ко, уз на ве де не раз ло ге, за та кво опре зно од лу чи ва ње ни је би ла ма ње 
ва жна ни ве ли ка вред ност овог фе у дал ног вла сте лин ства, ни до бра ме ђу соб на по ве за-
ност Да ља и Срем ских Кар ло ва ца пре ко па ро брод ских ве за на плов ном Ду на ву91. 

Пр ве зна чај ни је и кон крет ни је гра ди тељ ске по те зе у тран сфор ма ци ји на сле ђе них 
скром них ко мор ских и па ро хиј ских струк ту ра и гра ђе ви на, и град њи но вих ми тро по-
лиј ских струк ту ра и гра ђе ви на у Да љу, по кре нуо је ми тро по лит Ви ћен ти је По по вић 
ха џи-Ла вић од Ја ње ва (1713–1725). Та ко је он сти ца јем ва жних исто риј ских окол но сти 

90 Велимир Љ. Ћеримовић, Докторска дисертација, 67–203.
91 Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 66–72. 
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по стао пр ви пре стол ни ар хи је реј Кар ло вач ке ми тро по ли је, ко ји је по стао пр ви ак тив ни 
гра ди тељ пр вих цр кве но-пре стол них гра ђе ви на и про стор них осно ва пре стол не гра ди-
тељ ске це ли не у Да љу. Гра де ћи та ко пр ве об ли ке пре стол но-гра ди тељ ских струк ту ра, 
као што је пр ва фа за Ми тро по лиј ског дво ра Кар ло вач ке ми тро по ли је у Да љу92, ми тро по-
лит По по вић по стао је и пр ви гра ди тељ бу ду ће осно ве даљ ске цр кве но-ре зи ден ци јал не 
струк ту ре, ко ја је у XVIII и XIX ве ку уда ри ла пе чат це ло куп ној про стор но-ур ба ној ма-
три ци Да ља.

Ме ђу тим, ка ко ми тро по лиј ске струк ту ре и гра ди тељ ске це ли не има ју и сво ју ду хов ну 
осно ву, нај ве ро ват ни је да ми тро по лит Ви ћен ти је По по вић већ 1713–1715, сна гом сво је ве ре 
и ду ха му дро од лу чу је, до при но си и уче ству је, а сна гу ње го вог кти тор ског и гра ди тељ-
ског ду ха у из град њи са бор ног хра ма Све тог Ди ми три ја у Да љу по ма жу даљ ски па ро хи-
ја ни и вер ни пра во слав ни на род у ње го вом окру же њу. Ов де је не сум њи во реч о ве ли ком 
цр кве но-на род ном гра ди тељ ском под ви гу, иако не ма по да та ка о по чет ку град ње, као ни 
ар хи тек ти и гра ди те љу93. У то ме је сво јом кти тор ском сна гом си гур но уче ство вао ми тро-
по лит Ви ћен ти је По по вић, као што је еви дент но да је он 26. ок то бра 1716. осве тио овај 
мо ну мен тал ни са бор ни храм94. Са бор на цр ква у Да љу по га ба ри ти ма пред ста вља мо-
ну мен тал ни дом Го спод њи95, ко ји је ди мен зи о ни ран пре ма ар хи је реј ском до сто јан ству, 
цр кве но-пре стол ном ста ту су Кар ло вач ке ми тро по ли је и ка па ци те ту цр кве но-на род них 
по тре ба вер ног срп ско пра во слав ног на ро да у Да љу и ње го вој бли жој око ли ни96.

У та квим окол но сти ма, већ од 1713. до 1716. за слу гом ми тро по ли та Ви ћен ти ја По-
по ви ћа, до та да шња даљ ска па ро хиј ска ло ка ци ја уз диг ну та је на ми тро по лиј ски сте пен 
и на ме сту ста ре па ро хиј ске даљ ске цр кве за ми тро по лиј ске по тре бе из гра ђе на је но ва 
са бор на Цр ква Све тог Ди ми три ја. „Згра де на даљ ском до бру би ле су у XVI II ви је ку 
вр ло скром не“97, за то се већ од 1715. до 1718. гра ди пр ви Ми тро по лиј ски двор са скром-
ним во лу ме ном двор ске ба ште, оград ним струк ту ра ма и управ ном згра дом за сме штај 
цен трал не вла сте лин ске упра ве. Исто та ко, по кре ну та је ор га ни за ци ја и из град ња про-
стор но-гра ди тељ ских је ди ни ца за по тре бе ло кал них вла сте лин ских упра ва на ши ро ком 
под руч ју овог фе у дал ног вла сте лин ства. Да ка ко, би ло је то ну жно, јер ин сти ту ци ја Ми-
тро по ли је на кон тур ске про ва ле и скр на вље ња Ма на сти ра Кру ше до ла 1716. ни је има ла 
по треб не ка па ци те те за соп стве ни сме штај, као ни мо гућ но сти за ре дов не цр кве но-на-
род не ак тив но сти, ка ко у оште ће ном Ма на сти ру Кру ше долу та ко ни на још не до вољ но 
из гра ђе ним ло ка ци ја ма у Срем ским Кар лов ци ма и Да љу. 

92 Димитрије Руварац, Како је изгледао Даљ 1769, Гласник Историјског друштва у Новом Саду, св. 9, књ. 
IV, св 2, Сремски Карловци 1931, 324; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 138.

93 Љиљана Петровић, Иконостас цркве Св. Димитрија у Даљу, Грађа за проучавање споменика културе 
Војводине, бр. XVIII, Нови Сад 1996, 139; Миодраг Јовановић, Никола Кусовац, Иконостас српске цркве у Даљу, 
Зборник за ликовне уметности, бр. 3, Нови Сад 1967, 281; Милан Ђ. Балић, Заштита културних и природних 
добара Српске области Славонија, Барања и Западни Срем 1992. – 1996., Вуковар 1997, 99; Илија Протић, 
Па тријаршијски двор Даљ – Радови обнове у периоду 1992. – 1994., Грађа за проучавање споменика културе 
Вој водине, бр. XVIII, Нови Сад 1996, 81; Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 60.

94 Шематизам Српске православне архидијецезе сремскокарловачке за годину 1896, Сремски Карловци 
1896, 51; Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 60; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 321–340.

95 Димензије храма: ширина 16 м, дужина 36 м, висина звоника 61 м, дебљина зидова 1,5–2 м, дубина те-
меља за брод и апсиду 1,6–1,8 м, дубина темеља за звоник 2,1 м, вид. Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 82.

96 Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 136, 304–340.
97 Душан Љ. Кашић, Српска насеља и цркве у сјеверној Хрватској и Славонији, 192.
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Због стра да ња Ма на сти ра Кру ше до ла и због рат не не си гур но сти Вој не гра ни це, 
бр до Ве зи рац и Срем ски Кар лов ци би ли су у не по сред ној рат ној опа сно сти од 6. VIII 
1716. све до ја ну а ра 1717.98 У то вре ме ар хи е пи скоп и ми тро по лит Ви ћен ти је По по вић 
ха џи Ла вић, нај ве ро ват ни је из без бед но сних раз ло га, бо ра ви у Да љу. То је ве ро ват но 
и био кључ ни раз лог за ње го ву од лу ку о из град њи не до ста ју ће ре зи ден ци је и до вр ше-
њу или из град њи при ме ре ни јег са бор ног хра ма у Да љу. Исто та ко, био је то и до во љан 
по вод да се схвати нео п ход ност одр жа ва ња Цр кве но-на род ног са бо ра у Да љу. Ка ко је 
тај рат за вр шен По жа ре вач ким ми ром 10. VII 1718, о Цр кве но-на род ном са бо ру у Да љу 
све до чи и епи скоп гор њо кар ло вач ки Ма ној ло Гр бић, ко ји бе ле жи сле де ће: „го ди не 1718., 
да кле, не ђе по сли је По жа ре вач ког ми ра, др жат је Срп ски са бор у Да љу, гдје су опет из-
не се не мно ге жал бе на др жав не вла сти ра ди по ври је ђе них Срп ских при ви ле ги ја“99.

У ар хи па стир ској фа зи ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа (1749–1768), про ши ру ју се 
ре зи ден ци јал но-про то ко лар ни ка па ци те ти. Та ко је 1754. на по сто је ће ју жно кри ло Ми-
тро по лиј ског дво ра у Да љу на до гра ђен нов део, а из вр ше на је и ре мо де ла ци ја и про ши-
ре ње Двор ске ба ште. У на ме ри да из гра ди сна жан срп ски ду хов ни цен тар у Да љу, 
ми тро по лит Не на до вић на ма на стир ском ло ка ли те ту Даљ ска во ди ца 1758. на ме сту 
ста ре цр кви це по ди же ба рок ну ка пе лу Ро ђе ња Пре све те Бо го ро ди це. Та ко ђе, у сме-
штај но-еко ном ском де лу у Да љу, из гра дио је „ме ја шни цу“ уз по сто је ће ку ће за ба чва ра 
и ка ча ра, за тим 4 ам ба ра и 2 чар да ка100.

На кон из ве сног за сто ја у из град њи ми тро по лиј ских струк ту ра и ка па ци те та на 
овој даљ ској ло ка ци ји, у ар хи па стир ској фа зи ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа 
(1790–1836) из вр ше на је до град ња са бор ног хра ма 1799. За тим, 1802, 1808. и 1812. из вр-
ше на је ре ам бу ла ци ја фе у дал них до ба ра на даљ ском вла сте лин ству, на кон че га су ур ба-
ри јал не вла сти за сва ко се ло на цр та ле ур ба ри јал не ма пе са оба ве за ма и на чи ном уре-
ђе ња гра ђе вин ске пар це ле101. 

Про стор но-план ске ак тив но сти ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа за уре ђе ње ми тро по-
лиј ског вла сте лин ства у Да љу би ле су са мо по вод и увод у дру гу до град њу Ми тро по-
лиј ског дво ра ко ја је за вр ше на 1828. Би ла је то тре ћа фа за из град ње ове ре зи ден ци јал-
но-про то ко лар не це ли не у окви ру ко је је подигнута и двор ска ка пе ла Све тог ар хи ђа ко на 
Сте фа на. У тој фа зи, из вр ше на је ре мо де ла ци ја Двор ске ба ште и још јед но про ши ре ње, 
све до па ро брод ске ста ни це на Ду на ву.

Овим цр кве но-гра ди тељ ским ак тив но сти ма на даљ ској ло ка ци ји, из вр ше но је де-
фи ни са ње во лу ме на пор те и гра ди тељ ска са на ци ја до тра ја лих ми тро по лиј ских струк-

98 живан Сечански, Сремски Карловци кроз историју, 18; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и 
Даљ, 140.

99 Манојло Грбић, Карловачко владичанство – Други дио – Српска православна црква у Карловачком вла
дичанству, Карловац 1891, 286; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 139–140; Александар П. 
Ђурановић, Нав. дело, 17.

100 Димитрије Руварац, Како је изгледао Даљ 1769, 324; Славко Гавриловић, Даљско властелинство Кар
ловачке митрополије у XVIII столећу, 48; Велимир Љ. Ћеримовић, Докторска дисертација, 419–420; Велимир 
Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 333; Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 122–123.

101 Према овим таблицама, први репрезентативни део чини кућа и уресни врт, други део чини смештај-
но-економско двориште и трећи део чини утилитарна вртна целина. Тако су установљене и урбаријалне таб-
ли це, које су прописивале пореске и друге обавезе домаћинстава према феудалцу и Монархији, вид. Велимир 
Љ. Ћеримовић, Докторска дисертација, 419–420; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 336–337.
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ту ра. На кон то га, усле дио је по нов ни ма њи за стој све до ус по ста ве па три јар шиј ске 
фа зе и гра ди тељ ских ак тив но сти у вре ме па три јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа (1842–1861) и па-
три јар ха Ге ор ги ја Бран ко ви ћа (1890–1907)102.

Из на ве де ног кон тек ста ви дљи во је да су пре стол ни ар хи је ре ји Ми тро по ли је кар-
ло вач ке на сто ја ли из гра ди ти или до пу ни ти увек мањ ка ве гра ди тељ ске ка па ци те те и 
тру ди ли су се да та фа зна из град ња до при не се њи хо вом бо љем из гле ду. То је би ло ну-
жно, јер су цр кве но-на род не ин сти ту ци је Ср ба у ха бзбур шкој мо нар хи ји има ле све ту и 
све тов ну уло гу, што зна чи да су би ле у функ ци ји цр кве но-ре ли ги о зних, али и пред став-
нич ких цр кве но-на род них (ди пло мат ских) ин сти ту ци ја Ср ба пред Беч ким дво ром.

Иако вр хов ни цр кве но-гра ди тељ ски ком плек си Ми тро по ли је кар ло вач ке ни ка да 
ни су мо гли до сти ћи сјај пред став нич ких ин сти туци ја Беч ког дво ра или Ри мо ка то лич-
ке цр кве, чи ни ло се све да се оне на кон пре се ље нич ке гол го те, с вре ме ном ба рем опле-
ме не и из диг ну из над ни воа гра ди тељ ске скром но сти или про сеч но сти. Та ко се у том 
кон тек сту по себ на бри га по све ћи ва ла об ли ко ва њу ре зи ден ци јал них гра ди тељ ских и 
пар ков но-врт них струк ту ра у Срем ским Кар лов ци ма и Да љу, због че га су би ли ан га жо-
ва ни оно вре ме но по зна ти ано ним ни и шко ло ва ни гра ди те љи, ба што ва ни и дру ги ко ји су 
сво јим зна њи ма и уме ћи ма то ме зна ли и мо гли до при не ти. О то ме све до че уго во ри, за-
пи си, из ве шта ји о еко но ми са њу у Срем ским Кар лов ци ма и Да љу и дру ги до ку мен ти103. 

Из ово га ни је те шко за кљу чи ти да је ми тро по лијско-па три јар шиј ска цр кве на пор-
та хра ма Све тог Ди ми три ја у Да љу из фа зе у фа зу фор ми ра на и уз ди за на у све сло же-
ни ју цр кве но-гра ди тељ ску це ли ну. То је је дан од раз ло га због че га је она има ла ви ше 
ула за. Глав ни улаз у цр кве ну пор ту и Ми тро по лиј ски двор био је са се вер не стра не. Сме-
штај но-еко ном ски део имао је свој глав ни улаз са за пад не стра не. На ју жном оград ном 
прав цу Двор ске ба ште по сто јао је ју жни глав ни улаз, ко ји је био ори јен ти сан пре ма 
Па ро брод ској ста ни ци на Ду на ву104. Ме ђу тим, и храм Све тог Ди ми три ја има је дан 
глав ни за пад ни улаз и спо ред ни се вер ни и ју жни улаз. На рав но, ју жни и се вер ни улаз 
на хра му пред ста вља ју не по сред ну и ло гич ну ве зу из ме ђу уну тра шњег све тог и спо ља-
шњег све тог про сто ра око хра ма. Они су ту из об ред но-ре ли ги о зних раз ло га, као што 
је из но ше ње пла шта ни це, ли ти ја, вр би ца, ве ли ки вход итд.105

Ми тро по лиј ска пор та у Да љу са са бор ним хра мом Све тог Ди ми три ја, Ми тро по-
лиј ским дво ром, Двор ском ба штом и сме штај но-еко ном ским де лом би ла је огра ђе на са 
свих стра на ле пом и про вид ном огра дом ко ју су чи ни ли зи да ни бе дем и сту бо ви са 
сти ли зо ва ним ис пу на ма од ко ва них гво зде них про фи ла, што је исту у це ло сти де фи-
ни са ло и сиг ни фи кант но уз ди за ло као ви со ко и је дин стве но уре ђе ну, опле ме ње ну и 
об ли ко ва ну ми тро по лиј ско-па три јар шиј ску и цр кве но-гра ди тељ ску це ли ну. Двор је 
имао две тр пе за ри је106, а спо ља шњи све ти во лу мен био је опле ме њен Двор ском ба-

102 Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 338–345.
103 Славко Гавриловић, Даљско властелинство Карловачке митрополије (од краја XVIII века до револу

ције 1848–49.), Зборник за друштвене науке, бр. 47, Нови Сад 1967, 19–21; Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 
47–48; Андрија Секулић, Извештај саборског Одбора о стању даљских добара, Нови Сад 1871, 51; Велимир 
Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 338–339.

104 Велимир Љ. Ћеримовић, Докторска дисертација, 419–420; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карлов
ци и Даљ, 156, 168–172.

105 Велимир Љ. Ћеримовић, Докторска дисертација, 485.
106 Исто, 629.
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штом, кoja је због сво је ле по те ин те гра тив на, ком па ти бил на и ком пле мен тар на струк-
ту ра ми тро по лиј ске цр кве не пор те у Да љу. По ред ње ног ре зи ден ци јал ног зна ча ја, она 
је за мно ге још и асо ци ја тив на па ра диг ма и ме та фо ра Гет си ман ског или Еден ског вр та, 
ко ја на свој ствен на чин ар ти ку ли ше исто риј ски кон ти ну и тет и ме мо ри ју опле ме ње ног 
све тог во лу ме на цр кве не пор те у ко јем оби та ва дом Го спод њи107. Тек у тре ћој фа зи из-
град ње дво ра по чет ком XIX ве ка, ми тро по лит Сте фан Стра ти ми р о вић из гра дио је и 
двор ску ка пе лу Све тог пр во му че ни ка и ар хи ђа ко на Сте фа на.

Из до са да шње ана ли зе, са свим је ја сно да до по чет ка XVIII ве ка на овој ло ка ци ји 
ег зи сти ра ју са мо скром не гра ди тељ ске струк ту ре и гра ђе ви не пра во слав не па ро хиј ске 
цр кве не пор те. Од до де ле др жав ног до бра па три јар ху срп ском Чар но је ви ћу 1706, уз све 
не да ће око ин тер ка ла ра, имо вин ско-прав не не си гур но сти, стал но пре те ће кон фи ска ци је 
АЕМ влас те лин ства итд., за хва љу ју ћи стр пљи во сти и му дро сти пре стол них ар хи је ре-
ја Ми тро по ли је кар ло вач ке, у Да љу се под буд ним оком Беч ког дво ра, ипак у скромним 
окви ри ма раз ви ја ју цр кве но-гра ди тељ ске ак тив но сти. То ме не сум њи во до при но си чи-
ње ни ца да су од тог вре ме на даљ ски спа хи лук и ло ка ци ја до та да шње па ро хиј ске цр кве не 
пор те под не по сред ном упра вом ар хи е пи ско па и ми тро по ли та, као цр кве ног и на род-
ног по гла ва ра и ве ли ко до стој ни ка. Зна чи, не ка да шња па ро хиј ска ло ка ци ја у Да љу, по-
чет ком XVIII ве ка до би ја ви со ки са бор но-пре стол ни ста тус и због то га се и свр ста ва у 
до мен нај ви шег или вр хов ног ду хов но-ре ли ги о зног зна ча ја за цр кве но-на род не по тре-
бе Ми тро по ли је, али и еко ном ско-про из вод не кон со ли да ци је, те цр кве но-пре стол не и 
ад ми ни стра тив но-управ не бри ге пре стол них ар хи је ре ја Кар ло вач ке ми тро по ли је о ње-
ном из гле ду, угле ду и уз ди за њу на има нент ни ни во цр кве но-пре стол ног про то ко ла и 
до сто јан ства108.

107 Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 120; Велимир Љ. Ћеримовић, Православна црквена 
порта и савремена урбаност, у: Нова урбаност – глобализацијатранзиција, Београд 2007, 261.

108 Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 137, 304–381.
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Сл. 4. Ми тро по лит Ви ћен ти је По по вић ха џи Ла вић (1713–1725) – пр ви ве ли ки гра ди тељ 
цр кве но-пре стол них струк ту ра у Да љу; Из вор: Душан К. Пе тро вић, Исто ри ја Срем ске 
епар хи је, Срем ски Кар лов ци 1970.

Сл. 5. На црт се вер ног про че ља ју жног кри ла Ми тро по лиј-
ског дво ра, дeлo ми тро по ли та По по ви ћа ха џи Ла ви ћа 
1713–1714. у Да љу; Из вор: Или ја Про тић, Па три јар шиј ски 
двор у Да љу, Гра ђа за про у ча ва ње спо ме ни ка кул ту ре 
Вој во ди не, Но ви Сад 1996.

Сл. 6. Ми тро по лит Па вле Не на до вић (1749–1768) – дру ги гра ди тељ цр кве но-пре стол них 
струк ту ра у Да љу; Из вор: Љу би сав Ан дрић, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад 1997.
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ПА ТРИ ЈАР шИЈ СКА ПОР ТА СВЕ ТОГ ДИ МИ ТРИ ЈА 

Па три јар шиј ска пор та у Да љу, као и она у Срем ским Кар лов ци ма пред ста вља но ву 
фа зу у из град њи и уз ди за њу цр кве но-пре стол них струк ту ра, што је усле ди ло на кон 
про гла ше ња ар хи е пи ско па и ми тро по ли та Јо си фа Ра ја чи ћа за па три јар ха срп ског на 
Мај ској скуп шти ни 1848. На кон тих ре во лу ци о нар них до га ђа ја, пре стол ни ар хи је реј са 
до сто јан ством ар хи е пи ско па, ми тро по ли та и па три јар ха Јо сиф Ра ја чић па ра лел но је, 
као и ми тро по лит Ви ћен ти је По по вић ха џи Ла вић по чет ком XVIII ве ка, на срем ско-
кар ло вач кој и даљ ској па три јар шиј ској ло ка ци ји спро во дио део ва жних гра ди тељ ских 
ак тив но сти, ко је су до при но си ле уз ди за њу до та да шњих ми тро по лиј ских је ди ни ца на 
нај ви ши па три јар шиј ски сте пен.

Би ло је то ве за но за до га ђа је на Мај ској скуп шти ни од 3. ма ја 1848. ка да су Срем, 
Ба ра ња, Бач ка и Ба нат про гла ше ни за ауто ном ну Срп ску Вој во ди ну109. За кључ ке те 
Скуп шти не при знао је аустро у гар ски цар 15. де цем бра 1848, али про тив то га су би ли 
Угар ска и Ри мо ка то лич ка цр ква, због че га је на кон Бла го ве штен ског са бо ра у апри лу 
1861. у Срем ским Кар лов ци ма Срп ска Вој во ди на при по је на та да шњој Угар ској. Ови 
исто риј ски ва жни до га ђа ји за Ср бе у хаб збур шкој мо нар хи ји од 1848. до 1861, би ли су 
по себ но иза зов ни за убр за но фор ми ра ње но вих, тран сфор ма ци ју и уз ди за ње по сто је-
ћих цр кве но-на род них ин сти ту ци ја, али и из град њу мањ ка вих ка па ци те та за по тре бе 
ауто ном не Срп ске Вој во ди не. У том кон тек сту, у ар хи па стир ској фа зи па три јар ха Јо си фа 

109 Душан К. Петровић, Историја Сремске епархије, 44–46; Перо Матић, Никола живковић, Историја 
Срба у Барањи, 3–40; Драго његован, Присаједињење Срема, Баната, Бачке и Барање Србији 1918, Нови Сад 
2001, 175–253; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 213–217.

Сл. 8. Ми тро по лит Сте фан Стра ти ми ро вић (1790–1836) – тре ћи и нај по зна ти ји гра ди тељ 
цр кве но-пре стол них струк ту ра у Да љу; Из вор: Ду шан К. Пе тро вић, Исто ри ја Срем ске 
епар хи је, Срем ски Кар лов ци 1970.

Сл. 9. На црт дру гог де ла за пад ног про че ља ис точ ног кри ла Ми тро по-
лиј ског дво ра у Да љу, де ло ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа 1828; 
Из вор: Или ја Про тић, Па три јар шиј ски двор у Да љу, Гра ђа за 
про у ча ва ње спо ме ни ка кул ту ре Вој во ди не, Но ви Сад 1996.

ВЕЛИМИР Љ. ЋЕРИМОВИЋ *

Сл. 7. На црт пр вог де ла за пад ног про че ља ис точ ног кри ла Ми тро по лиј ског 
дво ра у Да љу, де ло ми тро по ли та Не на до ви ћа 1754; Из вор: Или ја Про тић, 
Па три јар шиј ски двор у Да љу, Гра ђа за про у ча ва ње спо ме ни ка кул ту ре 
Вој во ди не, Но ви Сад 1996.
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Ра ја чи ћа (1842–1848–1861) уз ди за ли су се ми тро по лиј ски, а гра ди ли су се и но ви па три-
јар шиј ски ка па ци те ти, на ро чи то у Срем ским Кар лов ци ма, али и Да љу110. 

Као што је па три јарх Ра ја чић бри нуо о ре мо де ла ци ји и уре ђе њу Двор ске ба ште на 
Во ро со ву у Срем ским Кар лов ци ма, та ко је бри нуо о ре мо де ла ци ји Двор ске ба ште у 
Да љу. Осим за срем ско кар ло вач ку Двор ску ба шту, он је и за даљ ску Двор ску ба шту 
на ру чио план за ње но уре ђе ње и ре мо де ла ци ју. На пла ну ни је упи са на го ди на из ра де, 
али је он вр ло сли чан са пла ном уре ђе ња Двор ске ба ште на Во ро со ву из 1844. Нај ве ро-
ват ни је да га је ра дио беч ки ар хи тек та Ру долф Си бек, ко ји је ра дио план за Во ро со во и 
за ма ли врт Ра ја чи ће вог дво ра „Или он“ у Срем ским Кар лов ци ма111.

Осим то га, па три јарх Ра ја чић је на ма на стир ској ло ка ци ји Даљ ска во ди ца са гра-
дио и чар дак „Ча у ше вац“, о че му све до чи спо мен-пло ча из над ула зних вра та112.

На кон то га, у Да љу је би ло ма ло гра ди тељ ских ак тив но сти на уз ди за њу цр кве но-
-пре стол них струк ту ра. Ипак, ва жан по ку шај пред ста вља и на пор па три јар ха Про ко-
пи ја Ивач ко ви ћа, ко ји је 1874–1879. ан га жо вао та ли јан ске мај сто ре за из град њу др ве ног 
тре ма пред глав ним за пад ним ула зом у Па три јар шиј ски двор у Да љу. Он је био у функ-
ци ји за шти те од ки ше или ја ког сун ца за ви со ке зва ни це и го сте, ко ји су у даљ ску ре зи-
ден ци ју до ла зи ли ко чи ја ма до глав ног ула за у вре ме ве ли ких цр кве них све ча но сти, а 
по вре ме но и због ло ва. Пре ма пи са њу Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, исти мај сто ри из гра ди ли 
су и хек са го нал ни др во ре зба ре ни па ви љон ис пред па ла те ње го вог Очин ског до ма, ко ји 
му је по слу жио за ин ста ли са ње соп стве ног пла не та ри ју ма113. 

У ар хи па стир ској фа зи па три јар ха Ге ор ги ја Бран ко ви ћа (1890–1907), бри гу о одр-
жа ва њу па три јар шиј ске пор те и вла сте лин ства у Да љу во дио је ње гов зет др Ми лан 
Мак си мо вић. У то вре ме об на вља ла се са бор на цр ква у Да љу, па је па три јарх по мо гао 
ту об но ву.

Нај зна чај ни ји до при нос па три јар ха Бран ко ви ћа у Да љу јесте из град ња Срп ске пра-
во слав не ве ро и спо вед не шко ле ко ја је из гра ђе на ди ја го нал но, од но сно се ве роза пад но 
од са бор не цр кве на уга о ној пар це ли у Ули ци кра ља Пе тра бр. 1 1906.114 Др жа ва је згра-
ду Срп ске ве ро и спо вед не шко ле кон фи ско ва ла за по тре бе основ не шко ле у Да љу 1945–
1968. На кон то га, Фе рим порт–За греб – ООУР Оси јек–же ље зар–Даљ ко ри сти згра ду од 
1969. до 1993, а од 1998. згра да је пра зна и оро ну ла, че ка ре сти ту ци ју цр кве не имо ви не 
Срп ској пра во слав ној цр кви, а у на ред ној фа зи об но ву и ре ви та ли за ци ју115.

Исто та ко, па три јарх Бран ко вић по др жао је ини ци ја ти ву др Ла зе По по ви ћа да се и 
у Да љу осну је Срп ско со кол ско дру штво. Би ло је то од ве ли ке по мо ћи, а овим ху ма ни тар-
но-про све ти тељ ским чи ном па три јарх Ге ор ги је Бран ко вић чи ни се да је за вр шио и за-

110 Душан К. Петровић, Историја Сремске епархије, 44–46; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци 
и Даљ, 213–217.

111 Павле Васић, Уметничка топографија Сремских Карловаца – Уметност у Сремским Карловцима, 
Нови Сад 1978, 74; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 338.

112 Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 134–145; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 
331–332.

113 Милутин Миланковић, Кроз васиону и векове, Београд 1952, 101; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски 
Карловци и Даљ, 159–163.

114 Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 190–198; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 
163–166, 342–343.

115 Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 197–198.
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о кру жио ар ти ку ли са ње цр кве но-на род ног жи во та, ка ко до пу ња ва њем цр кве но-школ-
ских струк ту ра и гра ђе ви на та ко и ло ги сти ком за ор га ни зо ва ње цр кве но-на род них 
асо ци ја ци ја у Да љу и ши ре. На кон што је др Ла за По по вић у Срем ским Кар лов ци ма 
1904. осно вао Со кол ско дру штво „Срп ски со ко“, до шло је до осни ва ња ви ше со кол ских 
дру шта ва у Сре му. Та ко је по так ну то осни ва ње срп ских со кол ских дру шта ва у Ста рој 
Па зо ви, Го лу бин ци ма, Ру ми, Срем ској Ми тро ви ци, Оси је ку, Да љу, Ву ко ва ру и Че ре-
ви ћу116. По ма жу ћи др Ла зи По по ви ћу и ку по ви ном згра де за Срп ске со ко ле у Срем ским 
Кар лов ци ма, па три јарх Бран ко вић на сто јао је по мо ћи и Срп ске со ко ле у Да љу. Ме ђу-
тим, у то ме ни је ус пео, јер је већ 1907. умро. 

На кон то га, кон крет на по моћ у сме шта ју Срп ског со кол ског дру штва у Да љу, у 
са ста ву цр кве но-пре стол не ло ка ци је, до шла је тек на де сето го ди шњи цу осло бо ђе ња и 
ује ди ње ња Кра ље ви не Ср ба, хр ва та и Сло ве на ца. Та ко је 1928. Срп ско пе вач ко дру штво 
„Ли ра“ по кре ну ло ак тив но сти за из град њу Срп ског про свет ног до ма у Да љу у ко јем су 
осим „Ли ре“ би ле сме ште не Срп ска чи та о ни ца, Срп ска жен ска до бро твор на за дру га и 
Срп ско со кол ско дру штво.

Са мо че ти ри де це ни је ка сни је (1968) ре жим ски ка дро ви из Да ља и Оси је ка ко је је 
пред во дио ви со ки функ ци о нер ЦК хр ват ске Лу ка Ба ја кић до не ли су на сил ну од лу ку о 

116 Никола жутић, Крајишки соколи, Книн–Београд 1998, 8, 46.

Сл. 10. Ар хи е пи скоп, ми тро по лит и 
па три јарх Јо сиф Ра ја чић (1842–1848–
1861), че твр ти је гра ди тељ цр кве но-
 -пре стол них струк ту ра у Да љу; 
Из вор: Љу би сав Ан дрић, Срем ски 
Кар лов ци, Но ви Сад 1997.

Сл. 11. Si tu a ti ons Plan zu erzbischöflichen 
Gar ten, Ter ra ins, nebst den Hof Gebäuden zu Da lja; 

План па три јар шиј ског (ар хи е пи скоп ског) вр та 
(пар ка, ба ште), те рен (про стор) по ред двор ских 

згра да у Да љу, про јек тант Ру долф Си бек 
1844 (1847); ар хи па стир ска фа за па три јар ха 

Ра ја чи ћа ко ји је ве ро ват ни на ру чи лац пла на; 
Из вор: За ви чај ни му зеј у Срем ским Кар лов ци ма.

ВЕЛИМИР Љ. ЋЕРИМОВИЋ *

Сл. 12. Па три јарх Ге ор ги је Бран ко вић (1890–1907) – пе ти је гра ди тељ цр кве но-пре стол них 
струк ту ра у Да љу; Из вор: Ду шан К. Пе тро вић, Исто ри ја Срем ске епар хи је, Срем ски 
Кар лов ци 1970.

Сл. 13. Срп ска пра во слав на ве ро и спо вед на шко ла у Да љу при за вр шет ку 
из град ње 1906 – Глав но про че ље; Из вор: Срп ски на род ни ка лен дар 

„Брат ство“ за про сту 1907.
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ру ше њу Срп ског про свет ног до ма у Да љу, али и од лу ку о град њи но ве дво спрат не 
згра де основ не шко ле на имо вин ски-прав но узур пи ра ној цр кве ној пар це ли без са гла-
сно сти и зна ња над ле жних ин сти ту ци ја Срп ске пра во слав не цр кве. Ова школ ска згра да 
је пре ди мен зи о ни ра на струк ту ра мо дер не ар хи тек ту ре по сле Дру гог свет ског ра та, ко ја 
се не укла па у на сле ђе ни ба рок но-исто ри ци стич ки ам би јент ми тро по лиј ско-па три јар-
шиј ске пор те у Да љу. Де лу је као „ша ка на око“. 

Све сно за не ма ру ју ћи чи ње ни цу да је пра во слав на цр кве на пор та још и спо ља шњи 
све ти про стор око пра во слав ног хра ма117, ја сно је да се ту ра ди и о не хри шћан ском ак ту, 
ду хов ном, кул тур ном, бо го хул ном и не ис ку пи вом огре ше њу, све то гр ђу и скр на вље њу 
све тог про сто ра као те о фа нич ног и хи је ро фа нич ног ge ni us lo ci на ви ше ве ков ној и пр во-
бит но па ро хиј ској, а од по чет ка XVIII ве ка и цр кве но-пре стол ној ло ка ци ји ми тро по лиј-
ско-па три јар шиј ске пор те у Да љу118.

МИ ТРО ПО ЛИЈ СКО-ПА ТРИ ЈАР шИЈ СКА ПОР ТА НА КОН 
РАС ПА ДА АУСТРО У ГАР СКЕ 

Ви ше фа зна тран сфор ма ци ја ста рих и на сле ђе них па ро хиј ских цр кве но-гра ди тељ ских 
је ди ни ца, те ин тер по ла ци ја, из град ња и ин те гра ци ја има нент них де ло ва цр кве но-пре-
стол них струк ту ра и во лу ме на на овој древ ној све тој ми кро ло ка ци ји, осци ли ра ли су и 
ме ња ли су се из јед не у дру гу ар хи па стир ску фа зу. На њих су по сред но и не по сред но 
ути ца ли исто риј ски, дру штве ни, еко ном ски, по ли тич ки и дру ги битни фак то ри и окол-
но сти. Ме ђу њи ма, мо гу се из дво ји ти: 

– исто риј ске окол но сти и те ри то ри ја ли за ци ја те о фа нич ног и хи је ро фа нич ног ge ni us 
lo ci, ко је су се на овој цр кве но-ур ба ној и пр во бит но па ро хиј ској, а он да и пре стол ној 
ми кро ло ка ци ји ука за ле и гра ди тељ ски ма те ри ја ли зо ва ле и ма ни фе сто ва ле по ду-
хва том јед не ра ни је и већ ор га ни зо ва не хри шћан ске срп ске ста ро се де лач ке за јед-
ни це као пр во бит не прет ход ни це, 

– про ме на ста ту са и функ ци је на сле ђе них, али вр ло скром них па ро хиј ских струк ту ра 
и гра ђе ви на, ко ја је тек 1706. усле ди ла због до де ле ко мор ског вла сте лин ства па три-
јар ху Ар се ни ју III Чар но је ви ћу, а на кон то га и 1713. због де фи ни тив не од лу ке о пре-
се ље њу ин сти ту ци је Ми тро по ли је из де спот ског Ма на сти ра Кру ше дола у Срем ске 
Кар лов це, а по том фе у дал но-управ не, про из вод но-ма те ри јал не и ре зи ден ци јал но-
-про то ко лар не ор га ни за ци је сте че ног АЕМ вла сте лин ства, али и цр кве но-ин сти-
ту ци о нал них по тре ба за про пор ци о нал ним ми тро по лиј ско-па три јар шиј ским во-
лу ме ни ма цр кве не пор те у Да љу, 

– не по сред на и по сред на мо гућ ност од лу чи ва ња пре стол них ар хи је ре ја о гра ди тељ-
ским ак тив но сти ма у ве зи са тран сфор ма ци јом и уз ди за њем по сто је ћих, или из град-
њом но вих ми тро по лиј ско-па три јар шиј ских струк ту ра и гра ђе ви на,

117 Велимир Љ. Ћеримовић, Докторска дисертација, 15–656.
118 Ратомир Петровић, Српско певачко друштво „Лира” у Даљу, Зборник радова – Међународни научни 

скуп „Срби у источној хрватској”, Осијек 2002, 91–105; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 
151–156, 168–172; Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 206–212.
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– исто риј ски до га ђа ји, дру штве не (не)мо гућ но сти, пе ри фер ни по ло жај и стал не рат не 
опа сно сти у ју жним обла сти ма хаб збур шке мо нар хи је, ко је су ову цр кве но-ур ба ну 
ми кро ло ка ци ју до ве ле у по ло жај не до вољ но раз ви је ног срп ског кул тур ног, ду хов-
ног, еко ном ског, цр кве ног и ур ба ног цен тра, у ко јем се са ма ми тро по лиј ско-па три-
јар шиј ска гра ди тељ ска це ли на са свим ма ло из ди за ла из над ни воа про сеч но сти.

На кон рас па да Аустро у гар ске у Кра ље ви ни СхС АЕМ вла сте лин ство у Да љу за-
де си ла је аграр на ре фор ма 1924, ко ја је зна чај но ути ца ла на ње го ву ре дук ци ју. У та квој 
си ту а ци ји уло жен је ве ли ки труд да се пре о ста ли део не кад ве ли ког ве ле по се да или 
га здин ства ор га ни зу је као узор но цр кве но по љо при вред но до ма ћин ство, ко је је све до 
Дру гог свет ског ра та успе шно во дио Бу ди сав Цви ја но вић119. На кон Дру гог свет ског ра та, 
нај ве ћи део ми тро по лиј ско-па три јар шиј ског има ња и дру гих не по крет но сти кон фи ско-
ван је но вом аграр ном ре фор мом ДФЈ и ФНРЈ120.

У та квој си ту а ци ји ре ду ко ва ног и раз гра ђе ног ве ле по се да у Да љу, све ште ни ци и срп-
ски на род по кре ну ли су раш чи шћа ва ње ру ше ви на на кон фа ши стич ког скр на вље ња Цр кве 
Све тог Ди ми три ја. Иако још ни је био об но вљен ни кров, ни зво ник цр кве, већ 1949. из вр-
ше но је и ње но осве ће ње. Ви ше го ди шње по прав ке тра ја ле су до 1973, а но ве не во ље на не ле 
су и вре мен ске не по го де 1978, и но ви рат ни до га ђа ји 1991. ко ји су бит но ути ца ли на ре дук-
ци ју и оси ро ма ше ње па ро хиј ске за јед ни це. Ипак, ге не рал но уре ђе ње хра ма Све тог Ди ми-
три ја у Да љу уз бла го слов епи ско па Лу ки ја на по кре нуо је па рох и ста ре ши на овог са бор-
ног хра ма про то на ме сник Алек сан дар П. Ђу ра но вић са вред ним па ро хи ја ни ма 2004.

По ред ра до ва на об но ви хра ма, у 2006. на де лу све тог во лу ме на око хра ма Све тог 
Ди ми три ја из вр ше но је из ме шта ње по је ди них гроб ни ца и са хра њи ва ње зем них оста-
та ка кти то ра и при ло жни ка у јед ну цен трал ну спо мен-гроб ни цу121.

Ка да је у пи та њу из глед не ка да шње цр кве но-пре стол не ми тро по лиј ско-па три јар-
шиј ске пор те у Да љу све до кра ја XX ве ка, мо ра се ре ћи да је он уве ли ко де гра ди ран и 
да је све ти во лу мен ове вред не и за шти ће не исто риј ске, ду хов не, гра ди тељ ске и кул тур-
не це ли не зна чај но ре ду ко ван ру ше њем ње них пр во бит них и фор ми ра њем но вих и 
не при ме ре них оград них га ба ри та и не у глед них зи да них оград них по те за. Та ко је овај 
вре дан спо ме нич ки ду хов но-кул тур ни ком плекс у ве ли кој ме ри из гу био свој не ка да-
шњи сјај, јер је до шло до кон фи ска ци је на сле ђе них ми тро по лиј ско-па три јар шиј ских 
не по крет но сти по сле Дру гог свет ског ра та. Та да је од у зе та па ла та Срп ске пра во слав не 
ве ро и спо вед не шко ле, Срп ски про свет ни дом, Двор ска ба шта и сме штај но-еко ном ски 
део, ора ни це, ви но гра ди, шу ме, ли ва де, па шња ци. По том је убр зо сру ше на огра да и не-
ка да шња ре зи ден ци јал на и цр кве но-ам би јен тал на струк ту ра Двор ске ба ште, чи ме је 
гру бо и не за ко ни то из вр ше на имо вин ско-прав на узур па ци ја ин те гра тив них и са став-
них де ло ва спо ља шњег све тог про сто ра око пра во слав ног хра ма. Та ко је ова вред на и 
је дин стве на цр кве но-гра ди тељ ска, ам би јен тал но и пеј за жно-ур ба на це ли на де гра ди ра-
на и пре тво ре на у за пу ште ни ме сни парк. 

119 Срђа Ђокић, Десет година привреде Краљевине Југославије, Патријаршијско Добро у Даљу, Сарајево 
1929, 13–15; Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 57.

120 Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 57.
121 Исто, 126.
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У ве зи с тим, око Па три јар шиј ског дво ра из вр ше на је но ва пар це ла ци ја, па је од у-
зе та и згра да Срп ског про свет ног до ма у ко јем су де ло ва ле цр кве но-кул тур не ор га ни-
за ци је, као што је Срп ско пе вач ко дру штво „Ли ра“, Срп ско со кол ско дру штво „Срп ски 
со ко“ и дру ге122. Од мах по сле 1945. Ми тро по лиј ско-па три јар шиј ски двор у Да љу пре-
тво рен је у основ ну шко лу, а по том у се ди ште Се љач ке рад не за дру ге и ње не еко но ми је. 
Зна чи, по ред ко ри шће ња ових ми тро по лиј ско-па три јар шиј ских ка па ци те та без на кна де, 
уну тар цр кве но-пре стол не гра ди тељ ске це ли не у Да љу до шло је до ве ли ких про ме на 
и де о бе, ко је су уни шти ле це ло ви тост, те про стор ну по ве за ност, ор ган ско је дин ство и 
ком пакт ност ње них цр кве но-гра ди тељ ских је ди ни ца, струк ту ра и во лу ме на, али и до-
та да шњу ле по ту и бо гат ство це ло ви те цр кве но-пре стол не ико но гра фи је, иден ти те та и 
мор фо ло ги је. 

У ства ри, ра зним ад ми ни стра тив ним и тен ден ци о зним ме ра ма и њи хо вим не по-
сред ним спро во ђе њем у жи вот, ло кал не вла сти за по че ле су ду го трај ни де гра да циј ски 
про цес, ко ји је по ступ но уру ша вао ар хи тек тон ске, про стор не и укуп не гра ди тељ ско- 
-ре зи ден ци јал не вред но сти, али и об ред но-ре ли ги о зне ка па ци те те ове пре стол не и све те 
ми тро по лиј ско-па три јар шиј ске це ли не у Да љу. Овим крат ко ви дим чи ном ло кал них 
моћ ни ка, цр кве но-пре стол но, ду хов но-све тов но, исто риј ско-гра ди тељ ско и пре сти-
жно-ре зи ден ци јал но на сле ђе Ср ба у Да љу до ве де но је до ап сур да. Та ко раз вла шће на и 
оси ро ма ше на цр кве но-па три јар шиј ска имо ви на у Да љу у дру гој по ло ви ни XX ве ка, с 
не ка да шњих око 33.000 м2 на ушћу по то ка Ја ма у Ду нав, спа ла је на око 5700 м2 или 
оквир но 1 ка та стар ско ју тро123.

У зо ни „ауре све то сти“ са се ве ро за пад не стра не Цр кве Све тог Ди ми три ја на углу 
Ули це кра ља Пе тра бр. 1 на цр кве ној пар це ли из гра ђе на је и згра да Срп ске пра во слав не 
ве ро и спо вед не шко ле 1906.124 Кти тор ове шко ле био је па три јарх Ге ор ги је Бран ко вић, а 
њен про јек тант је ар хи тек та Вла ди мир Ни ко лић125. Ову шко лу ло кал на са мо у пра ва у 
Да љу од 1945. па све до 1991. до де љи ва ла је ра зним ко ри сни ци ма. С об зи ром на ње ну 
до та да шњу ви ше го ди шњу екс пло а та ци ју, еви дент ни су тра го ви не до ма ћин ског од но са 
ко ри сни ка због че га је нео п ход на те мељ на об но ва и ре ви та ли за ци ја126. 

У истом ма ни ру, са мо пе де се так ме та ра да ље са се ве ро за пад не стра не хра ма и уз 
ју жни оград ни по тез Срп ске пра во слав не ве ро и спо вед не шко ле у Ули ци кра ља Пе тра 
бр. 1, из гра ђен је не у глед ни обје кат тра фо ста ни це, са мо 15–20 м ди ја го нал но од хра ма 
Све тог Ди ми три ја и са свим бли зу Срп ске ве ро и спо вед не шко ле, 60-их го ди на XX ве ка 
из гра ђен је не у глед ни и ам би јен ту не при ме рен обје кат тра фо ста ни це127. Би ло је то у 
вре ме ка да су Срп ској пра во слав ној цр кви у Да љу већ кон фи ско ва не не по крет но сти и 
до де љи ва не дру гим ко ри сни ци ма. 

122 Исто, 212; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 153–154, 168–172.
123 Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 153–154, 168–172, 369; Велимир Љ. Ћеримовић, Док-

торска дисертација, 445.
124 Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 190–202; Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 

163–166, 343, 374–375.
125 Милан Ђ. Балић, Нав. дело, 100.
126 Велимир Љ. Ћеримовић, Сремски Карловци и Даљ, 374–375.
127 Исто, 153–154, 168–172.
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Осим у Да љу, не при ме ре ни обје кат тра фо ста ни це се ви ди и у дру гим ме сти ма, 
ка ко у не по сред ном та ко и знат но ши рем даљ ском окру же њу, што пред ста вља про блем 
пред срп скопра во слав ним цр ква ма. На свим тим ме сти ма, као и у Да љу, ни су ува жа-
ва на пра ви ла ур ба ни стич ког ре да, па чак ни су вред но ва не ни по што ва не вред не и за-
шти ће не цр кве но-гра ди тељ ске це ли не и ам би јен ти пра во слав них па ро хи ја на ши рем 
под руч ју. Ова квим од но сом иг но ри са не су све дру ге ам би јен тал но, ур ба но и стил ски 
ма ње зна чај не ло ка ци је, што ука зу је да су ове струк ту ре на сил но, за тим без ме ре, зна ња 
и уку са, да кле ква зи струч но, па чак и про во ка тив но и на мер но та ко по ста вља не и гра ђе-
не по ин струк ци ја ма ре жи ма, ко ји се у то вре ме ре стрик тив но и ква зи струч но од но сио 
пре ма ло ка ци ја ма и ам би јен ти ма са пра во слав ним хра мом у мно гим дру гим на се љи ма. 
Би ло је то у ду ху са сво је вр сном иде о ло шком про мо ци јом ате и зма и ре стрик тив ним 
од но сом пре ма Срп ској пра во слав ној цр кви на ло кал ном и др жав ном пла ну, због че га 
се те ме љи то ра ди ло на де гра да ци ји, ру ше њу, пу сто ше њу и скр на вље њу ових све тих 
ло ка ци ја, то по ни ма и ам би је на та. Та ко се у ра ди ју су „ауре све то сти“ си сте мат ски уру-
ша вао ур ба ни ред у Да љу, али и код дру гих пра во слав них цр кве них пор ти у мно гим 
на се љи ма срем ско-сла вон ско-ба рањ ске ре ги је128. 

У зо ни „ауре све то сти“ око ми тро по лиј ско-па три јар шиј ске пор те у Да љу, та ко ђе са 
се ве ро за пад не стра не Цр кве Све тог Ди ми три ја, у Ули ци кра ља Пе тра бр. 3 и 5 из гра ђен 
је и Срп ски цр кве ни дом. Би ло је то 1940. по про јек ту ин же ње ра Све то за ра Кро ти на из 
Сом бо ра129. Обје кат је са мо сто је ћи са скри ве ним кро вом и пра во у га о не је осно ве. Асо ци-
ра на мо дер ну па ла ту, ко ја је као и Срп ска ве ро и спо вед на шко ла за ши ри ну пред врт ног 
про сто ра по ву че на у ду би ну пар це ле. Два боч на де ла су ри за лит но на гла ше на пре ма 
ули ци, а сре ди шњи спрат ни део је уву чен. Не дав но су утвр ђе на и ње го ва спо ме нич ка 
и кул тур на свој ства, па је Срп ски цр кве ни дом 2006. про гла шен за кул тур но до бро130. 

Из град њом Срп ског цр кве ног до ма у Да љу, уз ми тро по лиј ско-па три јар шиј ске струк-
ту ре и гра ђе ви не, за вр ше на је у ства ри до пу на мањ ка вих про стор них ка па ци те та и 
из град ња по треб них па ро хиј ских струк ту ра у Даљ ској цр кве ној оп шти ни. Са уга о ном 
па ла том Срп ске ве ро и спо вед не шко ле и овом па ла том Срп ског цр кве ног до ма у Да љу 
за по чи ње, од но сно за вр ша ва се, по тез Ули це кра ља Пе тра I, ко ји пре ма се ве ру во ди у 
Оси јек, а пре ма ју го и сто ку у Ву ко вар.

Ипак, на кра ју ве ли ког без на ђа, вас по ста вља њем Епар хи је осјеч ко пољ ске и ба-
рањ ске 1991. са се ди штем у Да љу, по кре ну та је об но ва и ре ви та ли за ци ја оро ну ле и за-
мр ле ми тро по лиј ско-па три јар шиј ске цр кве не пор те. За хва љу ју ћи епи ско пу Лу ки ја ну 
(Вла ду ло ву), у пе ри о ду из ме ђу 1994. и 2004. она је пот пу но об но вље на131. Ме ђу тим, кон-
фи ско ва ни де ло ви на ме сту Срп ског про свет ног до ма из 1928. још ни су вра ће ни, а на сил-
на и не при ме ре на ин тер по ла ци ја пре ди мен зи о ни ра не и стил ски не у кло пи ве дво спрат не 
школ ске згра де уве ли ко де гра ди ра и ре ду ку је не ка да шњи сјај и ба рок но-исто ри ци-
стич ки иден ти тет овог све тог ми тро по лиј ско-па три јар шиј ског во лу ме на.

128 Исто, 165.
129 Ратомир Петровић, Српски црквени дом у Даљу, Љетопис, св. 4, Загреб 1999, 508; Велимир Љ. Ћеримо-

вић, Сремски Карловци и Даљ, 166–168; Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 216.
130 Александар П. Ђурановић, Нав. дело, 222.
131 Исто, 126.
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Сл. 14. Цр ква Св. Ди ми три ја и Срп ски дом 
на кон Првог свет ског ра та 
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Сл. 15. Ру ше ви не Цр кве Св. Ди ми три ја 1945; 
Из вор: Алек сан дар П. Ђу ра но вић, 

Срп ска пра во слав на па ро хи ја у Да љу, Даљ 2007.
Сл. 16. Срп ски про свет ни дом кон фи ско ван и сру шен 70-их год. XX в.; 
Из вор: Проф. др Ча слав Оцић.

Сл. 17. Основ на шко ла на ме сту Про свет ног до ма ко ја на ру ша ва из глед и 
за шти ће ни све ти во лу мен пор те; Из вор: Алек сан дар П. Ђу ра но вић, 
Срп ска пра во слав на па ро хи ја у Да љу, Даљ 2007.

Сл. 18. Па ла та Срп ског цр кве ног до ма из 1940. 
Из глед 2010.

Сл. 19. Цр ква Св. Ди ми три ја и Срп ска ве ро и спо вед на шко ла 60-их год. XX в. 
са не при ме ре но из гра ђе ном тра фо ста ни цом ко ја на ру ша ва из глед и за шти ће ни 
све ти во лу мен цр кве не пор те; Из вор: Алек сан дар П. Ђу ра но вић, 
Срп ска пра во слав на па ро хи ја у Да љу, Даљ 2007.

Сл. 20. Епар хи ја осјеч ко пољ ска и 
ба рањ ска; Из вор: Сло бо дан Ми ле у снић, 
Ду хов ни ге но цид 1991–1993, Бе о град 
1994.
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ЗА КЉУ ЧАК

Mи тро по лиј ско-па три јар шиј ска пор та у Да љу (1713–1920) спа да у гру пу ода бра-
них у окви ру ис тра жи ва ња раз во ја и ти по ло ги је об ли ка пра во слав не цр кве не пор те на 
под руч ју не ка да шње ста вро пи ги јал не Ар хи е пи ско пи је у Ми тро по ли ји и Па три јар ши ји 
кар ло вач кој. Ка ко се ис тра жи вач ко ин те ресовање кри ста ли сало, кроз сте че но ис ку ство 
и увид у цр кве но-ду хов ну (хи)је рар хи ју, ин сти ту ци о нал ну и те ри то ри јал ну ор га ни за ци ју 
Срп ске пра во слав не цр кве, пре по зна тљи ви ин сти ту ци о нал ни и цр кве но-гра ди тељ ски 
об ли ци свр ста ни су у три гру пе. У окви ру основ не гру пе утвр ђе на су три а у окви ру 
из ве де не гру пе пет об ли ка ко ји има ју цр кве ну пор ту. Ме ђу тим, не ти пич на гру па са 
четири об ли ка не ма цр кве ну пор ту (ви ди Та бе лу I). 

Ка ко је Ар хи е пи ско пи ја кар ло вач ка би ла епар хи ја пре стол них ар хи је ре ја Ми тро-
по ли је и Па три јар ши је кар ло вач ке, та ко је из тих (хи)је рар хиј ских и ор то прак сич них 
цр кве но-управ них раз ло га би ло пред о дре ђе но да се ње но цр кве но-ад ми ни стра тив но 
под руч је де фи ни ше и ве же за цр кве но-пре стол но се ди ште. Од по чет ка XVIII до по чет ка 
XX ве ка би ло је то цр кве но-ду хов но и сме штај но-ре зи ден ци јал но се ди ште ауто ном не 
Ми тро по ли је и Па три јар ши је кар ло вач ке у Срем ским Кар лов ци ма, са при па да ју ћим и 
дис ло ци ра ним се ди штем АЕМ вла сте лин ства и Љет не ре зи ден ци је па три јар ха срп ског 
у Да љу.

Оба ова ме ста на ла зе се на де сној оба ли Ду на ва, због че га су гра ви ти ра ла при род но-
-ге о граф ски по зна том и ком пакт ном про стор ном во лу ме ну ко ји де фи ни шу ре ке Ду нав, 

Сл. 21. Епи скоп осјеч ко пољ ски и ба рањ ски Лу ки јан, ви зи о нар и об но ви тељ све тих 
во лу ме на ми тро по лиј ско-па три јар шиј ске пор те у Да љу; Извор: Алек сан дар П. 
Ђу ра но вић, Срп ска пра во слав на па ро хи ја у Да љу, Даљ 2007.

Сл. 22. По глед на глав ни улаз у ре зи ден ци јал ни део на ка да шње 
па три јар шиј ске, а да нас об но вље не епар хиј ске пор те.

Сл. 23. По глед на об но вље ну ре зи ден ци јал ну це ли ну па три јар шиј ске, да нас епар-
хиј ске пор те са се ве ро за пад не стра не, где се ви ди ка ко део шко ле ду бо ко за ди ре, 
узур пи ра и на ру ша ва за шти ће ни све ти про стор пор те; Из вор: Алек сан дар П. Ђу-
ра но вић, Срп ска пра во слав на па ро хи ја у Да љу, Даљ 2007.
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Са ва и у јед ном де лу Дра ва. Та ко је у окви ри ма овог ме ђу реч ја де фи ни са но ад ми ни стра-
тив но-те ри то ри јал но и управ но под руч је ста вро пи ги јал не Ар хи е пи ско пи је кар ло вач ке. 
Од по чет ка XVIII ве ка био је то про стор на ко јем су се у фа за ма фор ми ра ле и из гра ђи-
ва ле раз не цр кве но-гра ди тељ ске струк ту ре. На рав но, уз оста ле зна чај не ин сти ту ци о нал-
не је ди ни це ко је су чи ни ле ову ста вро пи ги јал ну епар хи ју, нај по зна ти је и спе ци фич но 
са зда не су би ле и оста ле цр кве но-пре стол не це ли не у Срем ским Кар лов ци ма и Да љу. 
У тра га њу за се ди штем Ми тро по ли је (1690–1706), пре стол ни ар хи је ре ји су се ве за ли за 
на сле ђе ну и по зна ту цр кве но-ма на стир ску ло ка ци ју, нај пре у Ма на сти ру Кру ше долу, а од 
1713. за ста ру ма на стир ску ло ка ци ју у Срем ским Кар лов ци ма и ста ру цр кве но-па ро хиј-
ску ло ка ци ју у Да љу. Две по след ње би ле су ак ту ел не и при влач не због свог по ло жа ја 
на плов ном Ду на ву и до брих па ро брод ских ве за са Бе чом и Пе штом.

Сло же ност и сло је ви тост цр кве но-пре стол них струк ту ра про и за шла је из исто риј-
ски на сле ђе не и не го ва не пра во слав не тра ди ци је, кул ту ре, и ор то прак сич них (хи)је рар-
хиј ско-епар хиј ских, об ред но-ре ли ги о зних и гра ди тељ ско-ур ба них по тре ба и пра ви ла. 
Та пра ви ла ова пло ће на су у ар хе тип ском кон цеп ту и про гра му са ду хов ном, све тов ном 
и за штит ном осно вом. Ове ар хе тип ске струк ту ре ука за ле су на по сто ја ње узроч но-по сле-
дич не ре ла ци је „он то-ду хов на прет ход ни ца – ин сти ту ци ја – функ ци ја – об лик“. То са мо 
ука зу је на те сну по ве за ност и усло вље ност ар хе тип ских не ма те ри јалних он то-ду хов них 
струк ту ра ко је прет хо де от кри ва њу и те ри то ри ја ли за ци ји те о фа нич ног и хи је ро фа нич-
ног ge ni us lo ci, за тим ин сти ту ци о нал них и ма те ри јал них струк ту ра ко је ар ти ку ли шу 
гра ди тељ ско-про стор ну це ли ну спо ља шњег све тог про сто ра и во лу ме на пра во слав не 
цр кве не пор те. Из то га ни је те шко за кљу чи ти да њи хо ва про стор на струк ту ра, ор га ни-
за ци ја и те ри то ри ја ли за ци ја ни су про из вољ не, па ни пра во слав на цр кве на пор та као 
све ти во лу мен не мо же се по сма тра ти као ре зул тат сти хиј ног ства ра ња132, а још ма ње 
као не ка кво про фа но срп ско дво ри ште или тур ска авли ја133. 

Зна чај ових ми тро по лиј ско-па три јар шиј ских струк ту ра ар ти ку ли ше и њи хов по-
ло жај у са мом цен тру на се ља, што је не ми нов но ути ца ло на ус по ста ву и раз вој ур ба ни-
стич ког ре да, гра ди тељ ске ма три це у зо ни има нент не „ауре све то сти“ ко ја још увек не ма 
ег закт но де фи ни сан ра ди јус као ре ле вант ни цр кве но-на род ни во лу мен из ван оград ног 
по те за или кон стан те. Та ко цр кве но-пре стол не струк ту ре и да нас пред ста вља ју ин те-
гра тив ни, ком па ти бил ни и ком пле мен тар ни сим бол цр кве но-гра ди тељ ске и пеј зажнo-
-ур ба не мор фо ло ги је, иден ти те та, кон тек ста, си лу е те, па но ра ме и ме мо ри је не ка да шње 
ва ро ши це Даљ. 

Не ка да шње цр кве но-пре стол не и ак ту ел не епар хиј ске и па ро хиј ске струк ту ре у 
Да љу, би ле су и оста ле ме сто цр кве но-на род ног је дин ства, не го ва ња ду хов не кул ту ре, 
оби ча ја и тра ди ци је. То је њи хо ва ар хе тип ска и са вре ме на ка рак те ри сти ка. Из то га про из-
ла зи да су цр кве но-пре стол не струк ту ре у Да љу би ле и оста ле ме сто са бор ног оку пља-
ња на ро да, што го во ри о њи хо вој про стор но-ур ба ној и кул тур но-ду хов ној по ве за но сти 
са не по сред ним ур ба ним ми ље ом, чи ја је ма три ца у оно вре ме има ла ви ше гра ди тељ-
ско-ур ба них до ми нан ти са еле мен ти ма ре зи ден ци јал не ар хи тек ту ре. Та по ве за ност се 

132 Све тла на Мојсиловић, Нав. дело, 7.
133 Ве ли мир Љ. Ћеримовић, Православна црквена порта..., 8–23.
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огле да и кроз оби чај ну, све чар ску и сва ку дру гу са бор ну или по је ди нач ну ко му ни ка-
ци ју са вер ни ци ма и дру гим гра ђа ни ма, али и про стор ну и со ци јал ну ко му ни ка ци ју са 
ужим и ши рим окру же њем ко је му гра ви ти ра. 

Уоч љи ва је и ра зно вр сност са др жа ја на сле ђе них и из гра ђе них цр кве но-пре стол-
них струк ту ра ко је су не ми нов но усло ви ли исто риј ски до га ђа ји, од Ве ли ке се о бе Ср ба 
1690. до све из ра же ни јег уче шћа Ср ба у гра ди тељ ским зби ва њи ма и ар ти ку ли са њу ур ба-
не ма три це у гра до ви ма и на се љи ма хаб збур шке мо нар хи је кра јем XIX и по чет ком XX 
ве ка. 

Ме ђу тим, кон фи ска ци ја и узур па ци ја не по крет них и по крет них до ба ра Срп ској пра-
во слав ној цр кви на кон Дру гог свет ског ра та би ла је вр ло ре стрик тив на и бит но је ути-
ца ла на сва ко днев ну де гра да ци ју срп ског кул тур ног, ду хов ног и гра ди тељ ског на сле ђа у 
Да љу и ши ре. Та ко је уни штен Срп ски про свет ни дом у Да љу, и на де лу спо ља шњег све-
тог про сто ра код хра мов не вер ти ка ле, као „ша ка на око“, из гра ђе на је мо ну мен тал на 
дво спрат на школ ска згра да. Она већ ско ро по ла ве ка де гра ди ра и на ру ша ва це ло ви тост 
и ви зу ре пре ма овом спо ме нич ки, кул тур но, ду хов но, гра ди тељ ски и ур ба ни стич ки 
вред ном ком плек су и све том во лу ме ну, не кад ми тро по лиј ско-па три јар шиј ске, а да нас 
епар хиј ске пор те у Да љу. Та ко је она, због иде о ло шких за стра њи ва ња у дру гој по ло ви-
ни XX ве ка и да нас рас цеп ка на, те во лу мен ски, гра ди тељ ски, це лин ски ре ду ко ва на и 
де гра ди ра на. Ме ђу тим, и по ред то га, још увек се на зи ре ле по та ове древ не ми тро по лиј-
ско-па три јар шиј ске це ли не, од но сно да нас ак ту ел не, агре сив но и тен ден ци о зно усит ње-
не епар хиј ске и па ро хиј ске цр кве но-гра ди тељ ске струк ту ре у Да љу. 

Ове чи ње ни це ука зу ју на сце нич ност и ква ли тет ну ин те гра тив ну уло гу ми тро по-
лиј ско-па три јар шиј ских струк ту ра у Да љу, што је не сум њи во ва жна прет по став ка у 
жи во ту пра во слав но про фи ли са не хри шћан ске за јед ни це. Та ко ђе, уоч љив је до при нос 
цр кве но-пре стол них струк ту ра у вас по ста вља њу и раз во ју ду хов ног и кул тур ног жи во та 
Ср ба у Да љу и ши ре. Оне су и да нас ин спи ра тив не, и још увек ар ти ку ли шу са бор ност 
Ср ба у Да љу и ње го вом ужем и ши рем окру же њу. За то се и да нас не гу ју на сле ђе не цр кве-
но-ду хов не, све чар ске и дру ге тра ди ци о нал не кул тур не ма ни фе ста ци је ко је су кроз тра-
ја ње Кар ло вач ке ми тро по ли је, а да нас Епар хи је осјеч ко пољ ске и ба рањ ске и да на шњих 
па ро хи ја даљ ских, основ ни еле мен ти са бор но сти срп ске за јед ни це на том ста ро древ-
ном срп ском, од но сно цр кве но-пра во слав ном ло ка ли те ту у Да љу, али и ши ре. 

Из на ве де ног кон тек ста ви дљи во је да овај раз ви је ни об лик цр кве но-пре стол них 
струк ту ра, еви дент но ука зу је на њи хо ву сло же ност и сло је ви тост, функ ци о нал ност и 
цр кве но-на род ну ак ту ел ност, због че га већ ви ше од два ве ка има ју ак тив ну уло гу у из-
град њи и ар ти ку ли са њу ква ли те та даљ ске ур ба не ма три це и ам би јен та. Не ми нов на 
по сле ди ца то га је сте да су на сле ђе не ми тро по лиј ско-па три јар шиј ске струк ту ре ква ли-
тет но до при не ле ду хов ном, дру штве ном и кул тур ном и обра зов ном пре по ро ду Ср ба у 
Да љу и ње го вој око ли ни. По го то во је то из ра же но на кон што је ње го во пре о све штен-
ство го спо дин Лу ки јан (Вла ду лов) – епи скоп осјеч ко пољ ски и ба рањ ски, у пе ри о ду 
1994–2004. ви зи о нар ски не по сред но до при нео об но ви и ре ви та ли за ци ји овог древ ног и 
већ за мр лог цр кве но-пре стол ног ком плек са срп ско пра во слав не Па три јар ши је, чи ме је 
вра тио во љу за жи вот и на ду у одр жи ви оп ста нак бит но ре ду ко ва ној срп ској за јед ни ци 
у Да љу на кон гра ђан ског ра та 1991. 

ВЕЛИМИР Љ. ЋЕРИМОВИЋ *



157

На кон аустро у гар ске фа зе ко ју је оп те ре ћи вао про зе ли ти зам Ри мо ка то лич ке цр кве 
и ва ри ра ју ће при ви ле ги је и ћу дљи во про мен љив од нос Беч ког дво ра пре ма срп ским 
за слу га ма у од бра ни хри шћан ске Евро пе, за тим на кон ује ди ње ња и тран сфор ми са ња ује-
ди ње них срп ских обла сти у окви ри ма Срп ске пра во слав не цр кве из ме ђу Пр вог и Дру гог 
свет ског ра та, по том рат ног стра да ња то ком Дру гог свет ског ра та, а он да и ре стрик-
тив не мир но доп ске фа зе у дру гој по ло ви ни XX ве ка, и ко нач но рат ног си ро ма шт ва и 
бит ног ре ду ко ва ња пра во слав не па ро хиј ске за јед ни це 1991–1997, оро ну ле ми тро по лиј-
ско-па три јар шиј ске струк ту ре у пр вој де це ни ји XXI ве ка на шле су се на пу ту за слу же-
ног пре по ро да и ре ви та ли за ци је. 

И ко нач но, са свим слу чај но бож јом про ми сли, Крст ви ше де це ниј ског стра да ња пре-
тво рио се у Крст хри шћан ског трој ства и љу ба ви, у Крст ве ре, у Крст цр кве но-на род не 
за јед ни це, у Крст спе ци фич не цр кве но-ур ба не ико но гра фи је, мор фо ло ги је, син те тич ке 
фор ме и об но ви тељ ске енер ги је и на де са не из бри си вим гра ди тељ ским пе ча том јед не 
ста ри је хри шћан ско-пра во слав не прет ход ни це, и да нас усит ње не и на зи ру ће је дин-
стве не и пре по зна тљи ве, об но вље не, али ипак за ки ну то и при гу ше но жи во пи сне ста ре 
цр кве но-срп ске це ли не на де сној оба ли Ду на ва ме ђу раз и гра ним, бо га тим и пре ле пим 
ора нич но-ви но гра дар ским об рон ци ма бли ске Даљ ске пла ни не, за тим Осјеч ко пољ ске 
рав ни це, не да ле ке Ба рањ ске (бра њин ске) пла ни не и Све те Фру шке го ре.
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