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ДИВАН ЈЕ ГОСПОД НАШ НА НЕБЕСИМА 
И ЖИВИ СВЕ ОНО ШТО СЛАВИ ДЕЛА ЊЕГОВА 
Уз десети број часописа Црквене студије 

 
 
Црквене студије су научни часопис са завидном репутацијом у Србији 

и у свету. Сматрали смо, ипак, да није непримерен химнографски тон у 
наслову овог текста. Напротив, само надахнути Духом Светим можемо 
досањати подвиг десетогодишњег живота часописа. 

Дакле, јубилеј истовремено и мали и велики. Мали из перспективе 
вечности и велики у односу на околности, место и време, у којима га 
обележавамо. Успех, који ни недобронамерни не могу довести у питање, већи 
је ако се зна да су га остварили чланови Редакције и сарадници лишени сваке 
плате на земљи. Користим прилику да се захвалим свима, који су, на друге 
начине, дали допринос угледу часописа. 

Посебну захвалност дугујемо Министарству вера односно Канцела-
рији за сарадњу са црквама и верским заједницама, који су финансирали 
издавање свих десет бројева часописа. 

Овај број следи утврђену концепцију, али је истовремено и специфи-
чан,  јер је у њему објављен један део саопштења са Међународног научног 
скупа ''Свети цар Константин и хришћанство'' (Ниш, 2013), која нису ушла у 
истоимени двотомни зборник, а који је већ објавио Центар за црквене 
студије. Реч је о радовима угледних научника, који дају посебну вредност 
јубиларном броју. У другом делу часописа објављени су радови наших рани-
јих сарадника, а по први пут у Црквеним студијама своје радове објављују и 
неки млађи аутори. То је, иначе, и део утврђене уређивачке политике: пружи-
ти шансу, уз компетентност рецензената, младим научницима. Користим при-
лику да се захвалим доц. др Владимиру Алексићу и др Ивици Живковићу, 
секретарима Међународног научног скупа ''Свети цар Константин и 
хришћанство'' на помоћи у припреми овог броја. 

Иако статистика није пресудна у вредновању неког рада, треба истаћи 
да је до сада у Црквеним студијама објављено преко 300 научних радова, 
који представљају не мали допринос развоју науке. Они су и својеврсна 
химна Христовој науци и делима Господњим, којима је, у ужем и ширем 
смислу,  и посвећен највећи део тих текстова. 

Обавештавамо сараднике и читаоце да је суиздавач часописа од овог 
броја Међународни центар за православне студије, што ће, уверени смо, 
допринети још већем угледу  и значају Црквених студија. 

      
                                                             Проф. др Драгиша Бојовић 
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Андреј Лаут  
Британскa aкaдемијa 
e-mail: louth.andrew@gmail.com 
 

КОНСТАНТИН И КОНСТАНТИНОВСКИ ИДЕАЛ 
 
Апстракт: Рад има за циљ да тему „ Константин и константиновски 

идеал“. сагледа у оквиру три целине. Прво, шта се подразумевало под појмом 
„ преобраћење Константина”, односно да ли постоји ваљани разлози за сумњу у 
Константиново преобраћење. Друго, како је оно утицало на његово понашање према 
хришћанима и Цркви, а како према царству којим је владао? Ово питање се 
директно тиче и Константинових очекивања од Цркве, и разлога зашто је он, не 
само као неко ко гаји одређену сколоност према хришћанима, већ пре као Римски 
владар, од Цркве очекивао јединство. И треће, какву је последицу оно оставило на 
саморазумевање Цркве и њеног места у свету? 

Кључне речи: Константин, констстантиновски идеал, преобраћење, 
хришћанско царство, Милански едикт, толеранција 

 
Константиново преобраћање 312. године, и његово доношење, са сувладаром 

Ликинијем, у наредној години, такозваног Миланског едикта, чију 1700-годишњицу 
славимо ове године, заувек је обележио промену места које је хришћанство имало у 
римском свету. Могло би се ићи даље и рећи да су ови догађаји означили промену 
односа хришћанства и хришћанске Цркве према свету, друштвеном и политичком 
свету у коме живе хришћани. До тада је за хришћане, свет, космос, био 
супротстављен Цркви и Јеванђељу, и апостол Јован и апостол Павле узимају здраво 
за готово ову супротстављеност између Цркве и света. То је одједном почело да се 
мења. Промена је била постепена. Међутим, иако ће проћи још много деценија пре 
него што би се могло говорити у стварном смислу о „хришћанском царству“, основа 
за поимање хришћанског царства или хришћанског друштва, може се пратити уназад 
до Константина, његовог преласка у хришћанство, и његовог покровитељства над 
Црквом. 

Све ово је узето уопштено, јер има много неслагања са историјским 
догађајима који се спомињу када говоримо о преобраћењу Константина. Мора се 
признати да је свака сигурност у те догађаје, барем у детаљима, ван нашег домашаја. 
Доказ је у великој мери контрадикторан, јер датира десетак и више година после 
самих догађаја, и много тога је проблематично, чак и у то време. Осим тога, ми знамо 
да је преобраћење Константина довело до – асимилације Цркве од стране света, и 
света у Цркву – којa карактерише скоро три четвртине историје хришћанства до сада. 
Превише је лако ишчитавати догађаје из Константинове владавине у светлу каснијих 
догађаја. Превише је лако ово промишљати у смислу каснијих категорија, на пример, 
видети у овим догађајима фундаменталну промену у односима између „Цркве“ и 
„државе“, који представљају појмове који се са потешкоћама могу користити у 
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четвртом веку (чак и неколико векова касније). Изнад свега, сви смо свесни да се 
крећемо изван онога што смо навикли да зовемо „Константиновом ером“, од стања 
ствари по коме је хришћанство било општеприхваћено у Европи и Америци, ушли 
смо у еру у којој хришћански идеали нису више широко распрострањени, и у којој се 
сматрају ничим више од нашег историјског наслеђа, ако је и то случај. Протест од 
стране хришћана у Европи није имао никакав утицај да се у Уговору из Лисабона 
(Европске Уније) помене хришћанско наслеђе Европе, чак и у чисто историјском 
смислу, и то одражава просту реалност да се јавне вредности модерних европских 
народа не схватају у хришћанским смислу, нити да се политички програми позивају 
на хришћанске вредности и хришћанске критеријуме. Ситуација, може се рећи, не 
разликује се много у Северној Америци, упркос понекад другачијoj реторици. Док се 
пре мање од педесет година, рефлексија на ”Константиновски идеал” одражавала у 
путу на коме су се верске и политичке вредности међусобно усаглашавале о томе шта 
је истина у тадашњем друштву, данас би то било у најбољем случају само намера, 
иако се и даље може поводити исказима хришћанских првака. 

Све ово је речено у безбројном низу чланака и књига написаних од стране 
научника, и верујућих и неверујућих, као и од стране црквених ауторитета. Нећу се 
претварати да имам нешто оригинално да кажем. Све што могу да учиним је да 
укажем, и покушам да промислим, нека од општих питања која се назиру иза теме 
„Константин и Константиновски идеал“. Желим да сагледам ово питање у оквиру три 
целине: прво, шта се подразумевало под појмом „преобраћење Константина“? Друго, 
како је оно утицало на његово понашање према хришћанима и Цркви, а како према 
царству којим је владао? И треће, какву је последицу оно оставило на 
саморазумевање Цркве и њеног места у свету? 

Прво, дакле, Константиново преобраћење. Почетком прошлог века било је 
популарно да се сумња у искреност Константиновог преобраћења, и да се оно 
разумева у политичком смислу. Међутим, научна истраживања су у последњих 
неколико деценија учинила такав став мање популарним, и изгледа да је сада 
општиприхваћен поглед да је Константин на неки начин постао хришћанин 312. 
године. Осим тога, чак и становиште, изнето од стране Јевсевија у његовом Житију 
Константиновом, које сугерише да је Константинов отац, Констанције, био у 
најмању руку благонаклон према хришћанству, сада је широко прихваћено од стране 
научника. Много блажа природа великог прогона хришћанства на Западу се понекад 
приписује симпатијама Констанција према хришћанској вери, и примећено је да је 
његова ћерка, Анатасиа, носила име које може да звучи хришћански. Могуће је, 
дакле, да је Константин већ био благонаклон према хришћанству пре преобраћења 
везаног за битку на Милвијском мосту 312. године. Природа ове посвећености треба 
да се сагледа у контексту. Иако је Константин можда добро познавао грчки, и гајио 
неке интелектуалне интересе, нема сврхе поредити његову веру са, рецимо, 
Атанасијевом, или чак Аријевом. Његово незадовољство поделама у Цркви 
изазваним „свађама једних са другима о малим и сасвим небитним стварима“, које су 
довеле до Сабора у Никеји, било је без сумње веома оригинално. Његова вера је вера 
успешног војсковође, који је прихватио да се исход војне кампање дугује много 
силама, далеко већим од генералских, и који је доведен до успеха усвајањем 
хришћанске вере. Хришћански Бог, за њега, био је Бог који му је донео победу, крст 
који је усвојио као свој симбол, у облику лабарума, у многоме је изгубио асоцијације 
на средство погубљења, и уместо тога је постао симбол победе. Христова победа над 
смрћу, коју крст симболизује за хришћане, и то већ вековима, лако је попримила 
више световни значај победе над смрћу у војном поразу. Сетимо се да је Константин 
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био изузетно успешан војни командант, који никада није изгубио битку, још мање 
рат. Остале сумње у истинитост Константиновог преобраћења, његова очигледна 
асимилација хришћанства у култ непобедивог сунца, sol invictus, или озбиљније, 
његова умешаност у убиство свог сина, Криспа, и смрт своје супруге, Фаусте - само 
успоставља стандарде аутентичне хришћанске вере којој су неприкладни, а у другом 
случају постављају питање извесности историјских догађаја на које не можемо да се 
ослонимо. Његово крштење на самртној постељи изгледа као приклањање пракси 
која није реткост у четвртом веку. Мој закључак је да нема разлога да се сумња у 
Константиново преобраћење, али не би требало да му се суди по доктринарним 
стандардима који су више прикладнија за епископа, или по моралним нормама, које 
више одговарају подвижнику. 

Друго, како је Константиново преобраћење утицало на његово понашање 
према хришћанима и Цркви, и, штавише, шта су била његова очекивања од Цркве 
чију веру је примио? Дакле, бар што се тиче Константинових очекивања од Цркве, 
једна ствар је врло јасна: он очекује јединство, очекује од Црква да принесе 
уједињене молитве Богу за њега и Царство. Очекујући то, он је заправо очекивао 
нешто што су хришћани већ дуго практиковали. Више од једног века пре 
преобраћења Константина, Тертулијан је тврдио да „погледавши у небо, хришћани ... 
чак приносе молитве за све цареве. Ми се молимо за њихове дуге животе, сигурну 
владавину, безбедан дом, храбре војске, веран сенат, поштен народ, миран свет и све 
за шта се човек и Цезар може молити“ 1. Чак и пре Тертулијанa, налазимо молитву за 
императоре у Првој Климентовој посланици, где се приноси молитва за „здравље и 
мир, хармонију и сигурност, и да они [владари] могу без препрека да остварују власт 
коју си им поверио“ 2 као и у 1. посланици Тимотеју 2. 2, док се у посланици 
Римљанима даје дванаест оправдање за такву молитву. Мислим да можемо са 
сигурношћу да тврдимо да су Константинови хришћански саветници, епископи 
попут Осије Кордобског, могли видети да је Константин очекивао такве молитве од 
Цркве, као што је то била и дугогодишња традиција. Заправо је страх да разједињена 
Црква може бити ометена у приношењу таквих молитви изазивао код Константина 
тако велику забринутост за јединство Цркве. Ова забринутост, изражена у прилично 
клерикализованом облику, може се наћи и у предговору Novella VI, кључног дела о 
виђењу хришћанског царства промовисаног од цара Јустинијана: „... ништа неће бити 
већи предмет бриге цару него достојанство и част свештенства, још више ако они 
непрестано приносе молитве Богу у његово име“ 3. 

У циљу промовисања горепоменутог, Константин је врло брзо постао 
покровитељ Цркве, обезбеђујући средства за изградњу цркава, посебно оних које су 
биле оштећене у великом прогону. Једно од раних писама прописује услове којима се 
за поступке против хришћана одређује одштета, укључујући ту и реституцију 
имовине узимане од хришћана и од Цркве. У извршавању таквог покровитељства, 
Константин се по први пут сусрео са нејединством у Цркви, у Северној Африци, где 
су црквене зграде, подигнуте из царских фондова, присвојили донатиста. С друге 
стране, паганство је било обесхрабрено, а неке паганске праксе и забрањене. Колико 
далеко је Константин отишао против паганства предмет je многих спорења, али 
повлачење царских средстава свакако би могло имати драматичане последице на 
праксу жртвовања животиња, која је била скупа, а нема сумње да је Константин 

                                                 
1 Tertulianus, Apol. 30. 4.  
2 Clemens, Epistula I, 61.  
3 Justinanus, Novella VI. 
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опљачкао паганске храмове ради декорације своје нове престонице, 
Константинопоља. Као што Ливаније примећује, „Константин је користио благо 
храма, али није променио ни једну ставку утврђеног богослужења: владало је 
сиромаштво у храмовима, али се могло видети да се сви обреди спроводе“ 4. 

Да ли ово треба видети као покушај да се покрсти царство, да се, речено 
каснијим језиком, постигне јединство Цркве и држава, подложно је сумњи. У 
писмима које преноси Јевсевија у свом делу Vita Constantini, а које научници 
углавном сматрају аутентичним5, Константин пише о својим различитим 
делатностима у односу на религију у Римском царству, о свом промовисању 
хришћанства, и свом обесхрабривању паганства, не у смислу неке велике политичке 
шеме, већ као дужности постављене пред њега као хришћанског владара од 
хришћанског Бога. Овај осећај политичког деловања, у складу са личном дужношћу 
владара као хришћанина, у добром делу односи се на оно што се може сматрати 
промоцијом политичког програма, не само у касној антици, већ и у средњем веку: то 
је ствар личне одговорности, и могућности, хришћанског владара, а не било какве 
визије јединства Цркве и државе. Чак и визија Јустинијана, високо развијена као што 
то јесте, изражава јединство онога што се мисли као Црква и држава, и то у смислу 
комплементарности царске владавине и свештеничке дужности - basileia и 
hierateuma, imperium и sacerdotium. Осим тога, шта год да су Константинове жеље и 
намере, ниједан цар касне антике није имао моћ да се његова воља ефикасно 
извршава широм царства. Вршење власти у Римском царству било је увек предмет 
преговора између центра и периферије, између царског двора и оних који су вршили 
власт у градовима и регионима Царства. Успех сваке политике - било прогона у 
првим вековима или борбе против паганизма под хришћанским царевима - био је 
неуједначен и локализован. Осим тога, Константин је био свестан да се вера не може 
наметнути, да може забранити ритуално жртвовање, али да нема моћ над срцима 
својих поданика. Дакле, он прокламује толеранцију, а истовремено обелодањује свој 
поглед на погрешност паганске религије. Тако у свом писму источним провинцијама 
он наводи  (обраћајући се Богу): 

За опште добро света и целог човечанства хоћу да Твоји људи буду у миру и 
остају ван сукоба. Нека они у заблуди, као и верници, радо прихватају корист мира и 
мирољубивости. Ова сладост мирољубивости ће бити ефикасна за њихово 
исправљање и извођење на прави пут ... Али особе са добрим смислом треба да буду 
сигурне да ће само они, које призовеш да се ослањају на твоје свете законе живети 
светим и чистим животом. Они који се држе по страни, нека и задрже њихове 
лажне светиње. Нама припада светлећи дом твоје истине ...6 

Наше трећe питање је колико су само Константиново преобраћење и његов 
однос према Цркви променили схватање Цркве о себи и свом месту у свету. Укратко, 
одговор је: колосално, али исто тако, што је чудно, минимално. Црква је прошла кроз 
низ империјалних прогона, који су кулминирали Диоклецијановом великим прогоном 
започетим 303. године, и на крају завршила са декларацијом толеранције у тзв. 
Миланском едикту. То је била драстична промена, бар у ставу, иако су прошле 
деценије, у најмању руку, да би промене допрле до свих слојева римског друштва. 
Осећај брзине те промене описан је у последњем поглављу Јевсевијеве Историје 
Цркве, које се састоји од извештаја који најбоље илуструје промењено стање Цркве 

                                                 
4 Libanius, Oratio 30 (Pro templis), 6. 
5 Видети: Eusebius, Life of Constantine, 239. 
6 VC II. 56. Eusebius, Life of Constantine, 113. 
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до 316. године7. Можда највише упада у очи проповед коју је сам Јевсевије изрекао 
на освећењу нове хришћанске базилике у Тиру негде пред крај 316. године, у центру 
оног дела света где је прогон најжешће беснео једва деценију раније. Црква је тада 
имала подршку владара, и почела да чини део Царевих планова за своје царство, чак, 
могло би се рећи, и предњачила по месту у тим плановима. То је утицало на природу 
и структуру Цркве, али више у смислу изградње онога што је већ постојало, него 
суштинске промене истог. Треба рећи да је Црква у сваком погледу већ била спремна 
за то. Већ смо напоменули како је молитва за цара (или цареве) била дугогодишња 
пракса у оквиру Цркве. Начин на који се хришћанска религија проширила Царством, 
што је углавном било по градовима, значио је да су се структуре Цркве већ у великој 
мери прилагодиле административним структурама Царства. До краја трећег века (а у 
већем делу царства и много раније), црква је организована успостављањем по једне 
евхаристијске заједнице за сваки град (и његову околну област, његову хору), коју је 
предводио епископ, који је председавао Евхаристијом (у случају великих градова, 
главном евхаристијом), уз помоћ презвитера, ђакона, удовица и девица. Ове градске 
заједнице су повезане уједно везом заједничког интереса, посебно у провинцијама, 
тако да је црква локалног града-мајке, метрополе, преузимала руковођење 
хришћанима у покрајини преко епископа метрополе, који је касније почео да се 
назива „митрополитом“. Питања која су се тицала читаве покрајине бивала су 
решавана на Сабору који је заступао покрајину, сазиваног од стране митрополита, на 
који су сви епископи (и остали) позивани. Шести канон Сабора у Никеји јасно каже 
да постоје структуре изван покрајинских, које на неки начин одговарају 
префектурама Римског царства: Александрија, Антиохија и Рим се помињу као 
носиоци тих привилегија. Црква тада, на почетку четвртог века, већ је подражавала 
својим структурама административне структуре Римског царства. Осим тога, морамо 
имати на уму да је Римско царство царство, а не само неки облик ограничене државе 
(овде појмови као црква и држава могу довести у заблуду, јер је сувише апстрактни). 
Римско царство је полагало право управљања целокупним насељеним светом, који се 
на грчком зове икумена (словенски израз васељена најбоље преноси смисао грчког 
оригинала, прим. прев.) То је било универзалнo полагање права - ван васељене су 
били варвари који ће, једног дана, прихватити универзалу владавину цара. Ово једва 
да одговара стварности, јер тешко да је Персијско царство било збир варвара, а 
Римљани нису имали појма о народима Индије или Кине. Али, универзални захтев 
Римског царства добро се уклопио са универзалним захтевом Цркве, или Јеванђеља. 
Јеванђеље је требало да се проповеда свим народима (уп. Господња заповест својим 
ученицима у Мт 28:19.). Заиста, идеја да универзално Царство Римљана је Божијим 
провиђењем подешено за ширење Јеванђеља, била је распрострањена у раној цркви, и 
вероватно се да пратити уназад до начина на који Јеванђеље Светог Луке датира 
почетак земаљске службе Господа у проповеди Светог Јована Крститеља у Луки 3:1-
2. Имајући у виду све ово, не изненађује да је црква веома лако склизнула у то да 
постане организација за спровођење верске политике цара. Хибрис (грех) царевог 
захтева да универзално влада је прогутан превише лако. Упадљиво је колико је мало 
било промена у структурама Цркве: она је остала заједница дефинисана крштењем, 
прослављана у Евхаристији, управљана епископима, мада се ова свештена заједница 
све мање и мање дефинисала као тело призвано из, и у опозицији, према свету. Тај 
елемент саморазумевања Цркве уселио се у растући монашки покрет, и постао 
уклопљен у Цркву неуобичајеном асимилацијом свештенства у монашки ред 

                                                 
7 HE X, 9. 
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(најупечатљивије на Западу, где је убрзо захтевано, бар као тежња, целибат 
свештеника, али и у оквиру целокупне Цркве, у којој је целибат убрзо тражен и од 
епископа). Пошто није било реалне промене у теологији – нпр. крштење је још увек 
говорило о одбијању света, а и предвиђено је само за одрасле преобраћенике, упркос 
брзог раста праксе крштавање деце – дубоке промене су се дешавале кришом. 
Исувише лако, Црква је почела да се уклапа у универзалне захтеве цара, који су 
почели да још добијају на смислу са идеологијом монотеизма. Јевсевије, пред крај 
Константиновог живота, претпоставља монистичку структуру која долази од једног 
Бога, преко једног Логоса или Речи Божје, и преко једног цара, који је инспирисан од 
стране Логоса, и одражава Његов однос према једном космосу својом сопственом 
владавином једном васељеном, у којој постоји једна Црква, изражена кроз уједињене 
заједнице у сваком граду, и свака од њих је вођена од стране једног епископа8. 

Говорити о томе како се та идеологија разоткритила у модерном периоду – у 
православном свету са успостављањем народа као православних нација ослобођених 
од османског јарма – и, уопште, са свешћу о разноликости људског друштва широм 
света и у односу на пораст секуларизма, јесте друга прича. 
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Andrew Louth 
 

CONSTANTINE AND THE CONSTANTINIAN IDEAL 
 
I intentd to approach the topic ‘Constantine and the Constantinian Ideal’ under 

three headings: first, what was meant by the ‘conversion of Constantine’? secondly, how 
did this affect his behaviour towards Christians and the Church, and the Empire over which 
he reigned? and thirdly, what effect did this have on the Church’s understanding of itself 
and its place in the world? 

First, then, Constantine’s conversion. My position would be that there is no reason 
to doubt Constantine’s conversion, but we should not try to judge him by the doctrinal 
standards appropriate to a bishop, or by the moral standards appropriate to an ascetic. His 
faith was the faith of a successful army commander, who accepted that the outcome of 
military campaigns owed much to powers, higher than even a general’s, and who had found 
success in embracing the Christian faith.  The Christian God, for him, was a God who 
brought him victory; the cross that he adopted as his symbol, in the form of the labarum, 
had lost much of its associations with a means of execution, and instead had become a 
symbol of victory.  Christ’s victory over death, that the Cross symbolized for Christians, 
and had done for centuries, easily embraced the more mundane significance of victory over 
the death of military defeat.   

Secondly, how did Constantine’s conversion affect his behaviour to Christians and 
the Church, and, moreover, what were his expectations of the Church whose faith he had 
embraced?  So far as Constantine’s expectations of the Church were concerned, one thing is 
very clear: he expected unity, he expected the Church to offer united prayers to God for 
himself and the Empire.  It was the fear that a disunited Church would be hindered in 
offering such prayer that made Constantine so concerned about the unity of the Church.  In 
order to promote this, Constantine very quickly became a patron of the Church, providing 
funds for the building of churches, especially those that had been damaged in the Great 
Persecution; an early letter sets out the terms in which actions taken against Christians are 
to be reversed, including the restitution of property taken from Christians and from the 
Church. Whether we are to see this as an attempt to Christianize the Empire, to bring about 
a union of Church and State, to use later language, may be doubted.  This sense of political 
action as required by the personal duty of the ruler as a Christian applies to a good deal of 
what we might regard as the promotion of a political programme, not only in late antiquity, 
but well into the Middle Ages: it is a matter of the personal responsibility, and 
opportunities, of a Christian ruler, rather than any vision of the union of Church and State.  
Moreover, the progress of any policy—whether persecution in the early centuries or a fight 
against paganism under Christian emperors—would have been uneven and localized.  
Furthermore, Constantine was aware that belief cannot be compelled; he might forbid 
sacrifice, but had no power of the hearts of his subjects.  So he proclaims tolerance, while 
making clear his own view of the falsity of pagan religion.   

Our third question is about what effect Constantine’s conversion and his attitude to 
the Church changed the Church’s understanding of itself and its place in the world.  The 
Church was now favoured by the Emperor, and began to form part of the Emperor’s plans 
for his empire, even, one could say, the spearhead of those plans. We have already noted 
how prayer for the Emperor (or Emperors) was a long-established practice within the 
Church.  The way the Christian religion had spread throughout the Empire, mainly, that is, 
through the cities, meant that the structures of the Church already conformed to a large 
degree to the administrative structures of the Empire. The Roman Empire claimed to 



 22

govern the whole inhabited world, called in Greek the oikoumene and the universal claim of 
the Roman Empire fitted well with the universal claim of the Church, or the Gospel. All too 
easily, the Church found itself fitting into the universal claims of the Emperor, which had 
begun to make even more sense with an ideology of monotheism.  Eusebios, towards the 
end of Constantine’s life, envisages a henadic structure reaching from the One God, 
through the One Logos or Word of God, via the One Emperor, who is inspired by the 
Logos, and mirrors his relation to the one cosmos in his own rule of the one oikoumene, in 
which there is one Church, manifest in the united communities in each city, ruled by one 
bishop. 
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THE POLITICAL CONTEXT 

OF THE IMPERIAL MARRIAGE IN MILAN 
or 

WHAT DID CONSTANTINE AND LICINIUS DISCUSS IN MILAN 
 
Abstract: Since 1973 I have consistently argued that there was no ‘Edict of 

Milan’ in the conventional sense, since what the emperors Constantine and 
Licinius decided in regard to Christianity when they conferred in Milan in 
February 313 was that Licinius would extend to his territory the restitution of 
Christian property confiscated during the Diocletianic persecution which had 
already occurred in the West. Here Constantine had ordered such restitution in 
Britain, Gaul and Spain in the summer of 306 very soon after he had been 
acclaimed Augustus by his father Constantius’ army at York, while in 311 
Maxentius had followed suit in Italy and Africa. Imperial policy towards Christians 
and the Christian church was not the most important topic which the two emperors 
discussed. Their conference in Milan was a “summit conference” which was as 
important for history as the wartime conference of Churchill, Roosevelt and Stalin 
in Yalta during the Second World War. On both occasions the main business of the 
conference was to decide the political future of territory which the allies did not yet 
control, but which they expected to win by military conquest in the near future. In 
January 1945, with the defeat of Germany looming, the leaders of Britain, the 
United States of America and the Soviet Union met to discuss the political shape of 
post-war Europe. In February 313, Constantine had fought and won his war 
against Maxentius, but both he and Licinius knew that Maximinus was about to 
invade the territory of Licinius from the East. Just as the decisions taken at Yalta in 
February 1945 determined the political history of Eastern Europe for the next two 
generations, so too, it may be argued, those taken in Milan in February 313 set the 
eastern Roman Empire on a new political and religious course for centuries. 

Key words: Milan, marriage, imperial, course, political, religious 
 
The emperors Constantine and Licinius met in Milan in February 313 and held a 

“summit conference” which was as important for history as the wartime conference of 
Churchill, Roosevelt and Stalin in Yalta during the Second World War. On both occasions 
the main business of the conference was to decide the political future of territory controlled 
at the time by another power. In February 1945, with the defeat of Germany looming, the 
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leaders of Britain, the United States of America and the Soviet Union met at the Black sea 
resort of Yalta to discuss the political shape of post-war Europe. In February 313, 
Constantine had fought and won his war against Maxentius, but both emperors knew that 
Maximinus was about to invade the territory of Licinius from the East. But whereas the 
decisions taken at Yalta in 1945 determined the history of Eastern Europe for the next two 
generations, those taken in Milan in 313 set the eastern Roman Empire on a new course for 
centuries.  

Unfortunately, the true significance of the conference of Milan has been clouded 
in modern times by excessive concentration on a supposed “Edict of Milan,” which is 
widely and erroneously believed not only to have ended the persecution of Christians 
throughout the Roman Empire, but also for the first time to have conferred on Christian 
churches the legal right to own property as corporate bodies.1 In reality, the emperor 
Gallienus had granted Christians the right to practise their religion and Christian churches 
to own property more than fifty years earlier, in 260 immediately after his father Valerian 
had been captured by the Persian king.2 Moreover, a few years before February 313 
Constantine and Maxentius had reaffirmed the legal rights which the supposed “Edict of 
Milan” granted the subjects of Licinius for the Christians of the western half of the Roman 
Empire.3 As Otto Seeck firmly stated in 1891, what moderns call the “Edict of Milan” 
applied only to the Balkans, Asia Minor, the Levant and Egypt.4 The present paper 
explores the political context of the meeting of Constantine and Licinius, and assesses what 
they decided. It also presents a relevant item of evidence whose full significance seems not 
yet to have been properly recognised. 

 
* 

 
On 1 January 312 the Roman Empire was ruled by four men.5 Three of them 

recognised one another as legitimate holders of the title of Augustus and formed an 
imperial college of three. By the normal and accepted rules of precedence the senior 
Augustus was Maximinus, who had entered the imperial college when he was appointed 
Caesar on 1 May 305. From 305 he had ruled Egypt and the whole of the Roman Levant, to 
which he added Asia Minor on the death of Galerius in the spring of 311, even though 
Galerius had received Asia Minor as part of his portion of the Roman Empire on 1 May 305 
and Licinius expected to inherit it. In the event, Licinius was forced to acknowledge 
Maximinus’ suzerainty over Asia Minor in May or June 311, when the two men signed a 
treaty on board ship in the Bosporus.6 The next emperor in order of seniority was 
Constantine. Although he had been appointed Augustus by his dying father Constantius (or 
so he claimed) and saluted as Augustus by his father’s troops in York on 25 July 306, he 
wisely accepted appointment as Caesar from Galerius when it was offered in September 
306 and, by this act of apparent submission, acquired empire-wide legitimacy as a member 

                                                 
1 For example, recently in English, Drake 1999, 390; 2000, 193-198; 2006, 121–123, 132; Averil 
Cameron 2006 (a), 24; 2006 (b), 99.  
2 Eusebius, HE 7.13, cf. Barnes 2010, 97-105. 
3 See esp. Barnes 1981, 318 n.4; 2011, 93-97. 
4 Seeck 1891, 381, 386. 
5 The present brief and selective summary of political and military history from 306 to 313 is based on 
Barnes, 1981, 28-48, 62-65; 1982, 4-7, 66-71, 80-81 ; 2011, 80-83, 90. Specific annotation is provided 
only for events and episodes that are especially important or the subject of uncertainty. 
6 Lactantius, Mort. Pers. 36.2: condicionibus certis pax et amicitia componitur et in ipso fretu foedus fit 
as dexterae copulantur. 
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of the imperial college. On 1 January 312 he still ruled only the domains of Britain, Gaul 
and Spain which he had inherited from his father. The junior Augustus was Licinius, who 
had been proclaimed Augustus on 11 November 308 at the Conference of Carnuntum, 
when Galerius co-opted him directly into the imperial college as Augustus of the West.  

Italy and Africa were ruled by Maxentius, the son of Diocletian’s colleague 
Maximian, who before 305 had, like Constantine, been groomed to enter the imperial 
college as a Caesar. On 1 May 305 Maxentius was, like Constantine excluded from the 
imperial succession, but, as in the case of Constantine, dynastic loyalties reasserted 
themselves in the following year. Maxentius seized power in Rome on 28 October 306. At 
first, he refrained from using an imperial title in the hope that Galerius might accept him 
too as a legitimate member of the imperial college.  Galerius, however, refused and sent 
Severus, now Augustus in the West, to suppress Maxentius. But Severus was defeated, 
captured and perished some time later. Galerius himself then marched on Rome in the late 
summer of 307, having withdrawn his recognition from Constantine, who had entered into 
alliance with Maxentius and Maximian: he reached Rome, but was forced to retreat rapidly 
to the Balkans. In November 308, therefore, Galerius reconstituted the imperial college: he 
accepted Constantine as a legitimate emperor again, though still at the rank of Caesar, and 
he appointed Licinius as Augustus of the West in the expectation that he could invade Italy, 
suppress Maxentius and restore Italy and Africa to the empire. Numismatic and 
epigraphical evidence suggests that Licinius made attempts to carry out the task with which 
he was charged in both 309 and 310.7 In 311, on the other hand, Licinius was preoccupied 
with parrying Maximinus’ attempt to invade Europe after seizing Asia Minor. By the spring 
of 312, however, he was ready to mount a massive invasion of Italy. But so was 
Constantine. 

The Battle of the Milvian Bridge has sometimes been presented as a fight against 
fearful odds in which Constantine was heavily outnumbered.8 That is totally to mistake the 
real context of the last battle in a war whose outcome had already been decided.9 
Constantine invaded Italy in 312 in order to forestall Licinius, who was now at last poised 
to take possession of the territories over which he had been appointed to take control. 
Hence Maxentius’ main army was not guarding the main Alpine passes in order to repulse 
an invasion from Gaul; it was stationed near the Julian Alps to forestall an expected 
invasion of Italy from Pannonia. In the spring of 312, therefore, Constantine assembled an 
expeditionary force of nearly 40,000 men and crossed the Alps.10 The fortified town of 
Segusio shut its gates against him, but it was swiftly stormed, though not sacked or 
plundered. As Constantine descended into the Po Valley, he was confronted by a force 
including heavy mailed cavalry, which he routed. The city of Turin then opened its gates to 
him, other cities of North Italy sent him embassies of congratulation and he was warmly 
welcomed in Milan.11 Maxentius realized that his only hope of prevailing in what was now 
a war on two fronts was to defeat Constantine before Licinius’ army traversed the Julian 
Alps. Maxentius’ main army of was stationed east of Verona, which his praetorian prefect 
Ruricius Pompeianus had entered and garrisoned. The city was protected from direct attack 

                                                 
7 Barnes 1981, 33, 300-301 nn. 50-52; 2011, 70-72, 208 n.13; Donciu 2012, 109-110, cf. Sutherland 
1967, 276, 308; Jeločnik 1973, 163-167; Picozzi 1976; Jeločnik and Kos, 1983, 39-40. 
8 For example, Baynes 1931, 3, 8-9; Lane Fox 1986, 618 (who omits the campaign in the Po valley). 
9 Barnes 1981, 41-43; 1985, 375-378, relying primarily on Pan. Lat. 12[9], 5-18; 4[10], 21-30, delivered 
in 313 and 321 respectively (Barnes 2011, 181-184). 
10  On Constantine’s campaign in North Italy, cf. Levi 1934; Donciu 2012, 164-171. 
11 Pan. Lat. 12[9].6-7; 4[10].17.3, 21-24. 
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by the fast-flowing River Adige, by which fresh supplies could be obtained. Constantine 
defeated a force of Maxentian cavalry near Brixia, then crossed the Adige upstream and 
besieged Verona. After several unsuccessful attempts, Pompeianus broke out and returned 
with the greater part of his army. Constantine decided not to lift the siege of Verona. 
Instead he divided his forces and fought a desperate and bloody, but decisive battle against 
Maxentius’ army. Pompeianus was killed, his army surrendered, Aquileia came over, 
Verona capitulated and Constantine blocked the escape of any troops still loyal to 
Maxentius by quickly securing Ariminum.12 

Constantine was now the undisputed master of North Italy, and the war was 
effectively won. All that remained for the victor was to advance slowly towards Rome and 
wait for resistance to crumble. The military situation after the Battle of Verona was 
virtually identical with the military situation in 69 immediately after the second Battle of 
Bedriacum. But the sequel to Constantine’s north Italian campaign of 312 was very 
different. In 69 Antonius Primus failed to prevent his victorious troops from sacking and 
pillaging Cremona before he marched on Rome, where his hasty approach led to the death 
of the prefect of the city, who happened to be the brother of the new emperor Vespasian.13 
In 312 Constantine had neither reason nor motive for haste, and he did not reach the 
vicinity of Rome until six months or more after he had crossed the Alps. When the Battle of 
the Milvian Bridge finally occurred, its result was a foregone conclusion. The actual battle 
was brief. Maxentius had cut the bridges over the Tiber intending to withstand a siege of 
Rome. But he lost his political support within the city: there were riots in which the crowd 
proclaimed Constantine invincible,14 and Maxentius was compelled to fight. He sent his 
wife and son out of his palace to a private house, his imperial regalia were secretly buried 
on the Palatine,15 and he constructed a temporary bridge of boats across the Tiber and 
confronted Constantine. His troops buckled at the first charge and fled back over the 
temporary bridge, which collapsed under their weight. Maxentius himself fell into the Tiber 
with his heavy armour and drowned. His body was recovered, mutilated and decapitated; 
his head was then paraded through the streets of Rome before being sent to Carthage to 
prove to Maxentius’ African subjects that he was dead.16  

 Like the victor of Actium in 31 BC, Constantine deliberately misrepresented the 
nature of his victory. Since the Battle of the Milvian Bridge provided a foundation myth for 
his reordering of Roman society, culture and ideology, Constantine set about transforming 
Maxentius into a textbook tyrant.17 In this enterprise of propaganda and deceit he 
completely succeeded: he turned Maxentius, who had granted the Christians of Italy and 
Africa toleration shortly after he came to power, into a rabid persecutor, the bloodthirsty 
enemy of God of fictitious hagiography and the art of the Renaissance. On the day after the 
battle Constantine entered Rome in triumph, though he did not celebrate a formal triumph, 
since Roman emperors did not celebrate triumphs over foes in a civil war. Constantine had 
visited Rome in 303 for the joint celebration of the vicennalia of the Augusti Diocletian and 
Maximian, the decennalia of the Caesars Constantius and Galerius and the triumph of all 

                                                 
12 Pan. Lat. 12[9].15.3. 
13 Tacitus, Histories 3.-35, 49.-84. 
14 Lactantius, Mort. Pers. 44.7. Lactantius errs, however, when he puts the cutting of the Milvian Bridge 
after instead of before Maxentius’ decision to fight a pitched battle rather than withstand a siege. 
15 Panella 2008: 86-91, 611-613; 2011, 64-76; Donciu 2012, 222-223. 
16 Origo 12; Pan. Lat. 12[9]/18.3; 4[10].32.6-7. 
17 Grünewald 1990, 64-71; Barnes 1996 (a), 60-65. 



 27

four over the Persians.18 On that occasion he was greeted as an emperor in waiting. Now, 
nine years later, he entered Rome as the victor in a civil war. Hence, while he now needed 
the political support of the Roman Senate, senators needed to make peace with their new 
master, especially if they had exerted themselves in the service of Maxentius. It was thus in 
the interest of both sides to forget what had happened in Rome and Italy over the past six 
years and to cooperate in the future for their mutual advantage. The Senate gave 
Constantine what he most craved: they decreed that he was the senior of the three reigning 
Augusti, thus conferring on him the sole right of appointing new emperors.19 Constantine 
reciprocated by blaming all the evils of the regime which he had overthrown on a few 
henchmen of Maxentius, and, although he invalidated all of Maxentius’ appointments, he 
carefully preserved the status of men who had held high office under Maxentius by 
reappointing them: he retained Maxentius’ last praefectus urbi in office for a month, and 
his two immediate successors were men who had held high office under Maxentius.20 More 
generally Constantine reintegrated senators into the imperial administration, from which 
they had been excluded during the course of the third century, and by abolishing the legal 
distinction between senators and equites he allowed the landed aristocracy of Italy and the 
West to aspire to high office and political power once again. 

While he was in Rome in November and December 312 Constantine began to 
grant privileges and subsidies to the Christian church and to Christian clergy to such an 
extent that before he left Rome in January 313 he had set in motion a religious 
transformation of the Roman world. He began to grant fiscal privileges to Christian clergy 
and to raise the status of the Christian church within Roman society.21 He also made a 
highly symbolic (and permanent) change in the Roman calendar. The birthday of the 
Unconquered Sun, the natalis Invicti, was celebrated annually on 25 December: 
Constantine decreed that the birthday of Christ should henceforth be celebrated on the same 
day, and Rome on 25 December 312 witnessed the emperor and his fellow Christians 
celebrating the first Christmas Day.22 
 

* 
 
During the course of 312, therefore, Licinius had suffered a serious political and 

military setback. Constantine had anticipated his planned invasion of Italy and seized firm 
control of Italy and Africa. Moreover, Constantine now claimed to be the senior Augustus 
in the imperial college and he was now advertising himself not merely as a political 
supporter of Christianity, but as a convert to the Christian religion. What would this 
obviously ambitious emperor do next? Might Constantine remain neutral when Maximinus 
invaded Europe as soon as the campaigning season of 313 opened? If Constantine remained 
neutral while Maximinus prevailed in the approaching conflict, then he had a ready pretext 
for attacking an emperor who was still persecuting Christians in the East despite receiving 

                                                 
18 On the imperial visit to Rome in 303 with Constantine probably in the entourage of Diocletian, see 
Barnes 1996 (b), 544-545; 2011, 53-55. 
19 Lactantius, Mort. Pers. 44.11: senatus Constantino virtutis gratia primi nominis titulum decrevit. 
20 Barnes 1982, 100, 111. The three men are Annius Anullinus (PUR from 27 October  to 29 November 
312), Aradius Rufinus (PUR from 9 February to 27 October 312 and from 29 November 312 to 8 
December 313) and C. Ceionius Rufius Volusianus (PUR from 28 October 310 to 28 October 311 and 8 
December 313 to 20 August 315; ordinary consul in 311 and 314). 
21 Barnes 1981, 49-52, 56-57. 
22 Barnes 2011, 85; 2013, cf. Usener 1911, 376-378. 
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instructions from the senior Augustus to desist.23 All modern historians of Constantine so 
far have followed Lactantius in believing that he had already betrothed his half-sister 
Constantia to the middle-aged Licinius in order to cement their alliance against Maximinus 
and Maxentius, who had become allies before Constantine’s invasion of Italy in 312.24 But 
Theomnestus’ account of Licinius’ journey from the banks of the River Danube to Italy 
suggests a different scenario for the marriage in Milan.  
 

* 
 
“ Tetanos only occurs in horses and other animals of burden as a result of cold, 

whenever the solid <tissues of the body> suffer <from it> and undergo a sympathetic 
contraction of the sinews. It is called tetanos from the fact that the whole body is tensed 
(tetasthai), especially <starting> from the heads, ears and neck. The horse lives for as long 
as the heart is not cold, but when the heart becomes cold, it perishes.  

I discovered this after I had resided <for some days>25 in Carnuntum in Pannonia 
at the court of the emperor, spending time with him as a friend. He suddenly had to depart 
in haste because of his marriage, and at the beginning of February he travelled from 
Carnuntum to Italy in such haste (tetamenōs) that he turned two or three staging-posts into a 
single stage.  

After we had crossed the whole of Noricum and then began to ascend the so-called 
Julian Alps, a heavy snowstorm suddenly broke out about the first hour <of the day> as we 
climbed the Alps. Then even the soldiers froze on their horses and perished, although they 
remained frozen stiff (suntetamenoi) on their horses. The clear indication that they were 
dead was that their lips were drawn back displaying their teeth, although <each man’s> 
horse happened to be still alive. The horse carried the corpse of the soldier and followed 
along, while the corpse continued to hold his weapon and the reins although he remained 
frozen stiff (tetamenos), having in some way been united with his horse, so that it was a 
difficult task for the living to remove him <from his mount>. But if the horse too had died 
together <with his rider>, it stood frozen and ceased to move. Many suffered this, men, 
horses and mules alike. Only the couriers who had been sent ahead to the cities in advance 
of the emperor <completely> escaped death, both themselves and their horses. The cause is 
obvious: constant movement warmed what was cold and kept them alive.  

On this occasion my own horse, one of the best, which was being ridden by a 
young man, was seized with the tetanos. That pained me greatly, for nothing surpasses a 
fine and high-spirited horse. He was a Gallic horse, eight years old, unsurpassed in 
galloping after deer, and I took very great care to save my horse. When, after we had 
descended, we lodged in the first city <to which we came>, I at once procured a large 
quantity of logs (for my host was a most excellent fellow who provided wood that burned 
without smoke), stood my horse by himself in a small stable, put the wood in a circle 

                                                 
23 Lactantius, Mort. Pers. 37.1:  haec ille moliens Constantini litteris deterretur. On the necessity of 
equating this letter with the letter that Constantine sent to Maximinus in November 312 (Mort. Pers. 
44.11), and both with the ‘most perfect law on behalf of the Christians’ issued by Constantine and 
Licinius which Eusebius records (HE 9.9.12, cf. 9a.12), see Barnes 1982, 67-68; Creed 1984, 115. 
24 Lactantius, Mort. Pers. 43.2–3, 44.10. 
25 The Paris ms., which alone preserves the passage, offers epi memasō hemeras. The Teubner editors 
relegated memasō, which is a vox nihili, to their critical apparatus (Oder & Hoppe 1924, 183.21), and the 
only existing English translation simply omits the whole phrase. I suspect that epimemasō conceals the 
aorist participle of the verb epimenō and that Theomnestus wrote epimeinas followed by a numeral stating 
how many days he had remained at the imperial court in Carnuntum before his hurried journey to Italy. 
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around him and set fire to it, although he was almost lifeless. About the hour of cockcrow 
he began to stir.”26 

Theomnestus then describes how he force-fed his horse and rubbed him with a 
special ointment until he began to sweat, to move and to eat as he recovered. Being a horse 
doctor and presumably writing for those who owned horses, Theomnestus proceeds to give 
his recipe for this medicine which will heat up the body of both humans and animals, 
assuring his readers that by using it “you will cure every <attack of> tetanos in horses and 
other beasts of burden.” Commenting in 1871 on Emmanuel Miller’s publication of this 
extract from Theomnestus’ Hippiatrica from a manuscript in Paris which significantly 
supplements the manuscript now in Berlin from which Simon Grynaeus had published the 
editio princeps at Basle in 1537, Moritz Haupt noted its relevance to political history.27 The 
date of the veterinary writer Theomnestus had previously been uncertain, but this passage 
can only refer to the journey of the emperor Licinius to Milan in the winter of 312/313 
attested by the contemporary coinage of Ticinum and recorded in several literary texts.28 It 
is most unfortunate that Otto Seeck’s standard chronological handbook of 1919 for the 
period 311-476 overlooked the new evidence,29 and hence misled later writers about 
Constantine, one of whom explicitly based his defence of the “Edict of Milan” and its 
interpretation in the traditional sense on the erroneous assumption that Constantine and 
Licinius met in Milan in January 313.30 It is also to be regretted that, while some historians 
of the fourth century or of Constantine have recognised the relevance of Haupt’s 
identification of the occasion on which Theomnestus crossed the Julian Alps,31 none of 
them has yet fully explored the full implications of this remarkable passage, which is well 
known to scholars in another field as providing “the only firm and undisputed date in 
ancient veterinary medicine.”32  
 

* 
 
Why did Licinius ride from Carnuntum to North Italy in February 313 at 

breakneck speed in such haste? He was threatened by Maximinus from the East and 
desperately needed an alliance with and political support from Constantine, who by the end 
of 312 ruled all Roman territory west of the Julian Alps. The implication of Theomnestus’ 
account is surely that the marriage was arranged in haste at Licinius’ request. Constantine 
accepted Licinius as his brother-in-law and ally on the rational calculation that he stood to 
win whichever of his two imperial colleagues defeated the other: if Maximinus were to 
defeat Licinius in Thrace, then he could easily cross the Julian Alps and occupy most of the 

                                                 
26 Hippiatrica Berolinensia 34.11-14 (Oder & Hoppe 1924, 183.15 – 184.26): my translation, revised 
after consultation of McCabe 2002, 95-97; 2007, 187-188. It ignores the angled brackets (<…>) within 
which the Teubner editors enclose those words preserved in the ms. Bibliothèque Nationale, fonds grec 
2322 and published by Miller 1865, but absent from the excerpts in Berlin Phillipps 1538, from which 
Simon Grynaeus had published his edition of 1537. 
27 Haupt 1872, cf. Miller 1865, 56. Karl Hoppe restated Haupt’s inference with the approval of Otto 
Seeck when he translated the passage into German in the Veterinärisches Jahrbuch 1 (1925), 48-50. 
28 Barnes 1982, 83, adducing RIC 6 (1967), 296, Ticinum 111: FELIX ADVENTUS AUGG NN; 
Lactantius, Mort. Pers. 45.1, 48.2; Eusebius, HE 10.5.4; Origo Constantini Imperatoris 13; Zosimus 2.17. 
29 Seeck 1919, 160. When the evidence was drawn to his attention, Seeck naturally endorsed Haupt’s 
identification of the imperial journey (see Oder & Hoppe 1927, ix). 
30 Anastos 1967. On the impropriety of using the term “Edict of Milan,” see esp. Barnes 2011, 93-97. 
31 For example, Barnes 1981, 62; 2011, 90-91.  
32 Fischer 1988, 196; McCabe 2007, 185. 
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Balkans; on the other hand, if Licinius prevailed, as he in fact did, then Constantine could 
insist that his pro-Christian policies be introduced into the East and that he received credit 
for them.   

After Constantine had given his half-sister Constantia in marriage to Licinius with 
appropriate ceremony and before the two emperors departed from Milan to Gaul and 
Pannonia respectively, they discussed the future on the necessary assumption that they 
would soon rule jointly over the whole of the Roman Empire. One of the matters on which 
Constantine and Licinius took important decisions in Milan is explicitly attested by two 
documents issued in the East after the defeat of Maximinus. In the West Constantine had 
granted his Christian subjects both freedom to practise their religion and the restitution of 
confiscated property immediately on coming to power, that is, in the period between his 
proclamation as Augustus in York on 25 July 306 and his acceptance of the lower rank of 
Caesar from Galerius in September or October 306, which entailed the loss of the right to 
issue laws and general edicts, which was vested in Augusti alone.33 In the Balkans, which 
were under Licinius’ control, Christians enjoyed the bare toleration decreed by the dying 
Galerius in April 311, while in Egypt, the Levant and Asia Minor, six months after 
accepting and promulgating Galerius’ “palinode,” Maximinus had reverted to a policy of 
persecution and was harrying the Christians of the East more viciously than before. 
Licinius, therefore, agreed to extend to the rest of the Roman Empire the freedom of 
worship and the restoration of property confiscated in 303 which the Christians of the West 
already enjoyed. He presumably restored confiscated Christian property at once in the 
Balkans, which he controlled, but he could only do so in Asia Minor, the Levant and Egypt 
in stages as he took control of Maximinus’ territories province by province. Lactantius 
quotes the letter of Licinius which extended the policy agreed in Milan to the province of 
Bithynia, which the governor posted in Nicomedia on 13 June 313, while Eusebius quotes 
the virtually identical letter which extended the policy to the province of Palestine which 
the governor of Palestine posted up in Caesarea some time later.34 Licinius may have 
written to provincial governors while he was still in Milan, but no public pronouncement 
was probably made because none was needed.   

The status of Christians in the eastern half of the Roman Empire was probably not 
the most important topic which Constantine and Licinius discussed in Milan. The preamble 
to the substantially identical letters of Licinius posted in Nicomedia and later in Caesarea in 
Palestine, as quoted by Lactantius and Eusebius, confirms what could be inferred on a 
priori grounds. When the two emperors met in Milan in February 313, they considered “all 
matters concerning the public advantage and safety.”35 These matters clearly concerned 
how the two brothers-in-law would jointly rule the Roman Empire after Licinius had 
defeated Maximinus, against whom he could now concentrate all his available troops, 
leaving his western frontier undefended. 

Indirect evidence has enabled modern research to identify two permanent 
administrative innovations on which Constantine and Licinius agreed in Milan. The earliest 
magistri officiorum are attested before the final defeat of Licinius in both halves of the 
empire, which implies that the office was created before 324. In the West between 313 and 
324 Constantine had an official whose title was “tribune and master of the offices:” a 
rescript issued at Serdica  on 17 December 320 mentions in passing that Maximus, 

                                                 
33 Barnes 2011, 64-66. 
34 Lactantius, Mort. Pers. 48.2–12; Eusebius, HE 10.5.2–14. 
35 Lactantius, Mort. Pers. 48.2: universa quae ad commoda et securitatem publicam pertinerent; 
Eusebius, HE 10.5.3. 
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apparently prefect of the city of Rome at the time, had written ad Heraclianum tribunum et 
mag(istrum) officiorum , and an imperial constitution which was posted up at Castulo in 
Spain on , refers to letters sent ad Proculeianum tribunum et mag(is)trum officiorum.36 In 
the East the earliest master of the offices known to Peter the Patrician and John the Lydian 
in the sixth century was the unfortunate Martinianus, who was promoted to the rank of 
Augustus by Licinius in the summer of 324 and promptly executed by Constantine when 
Licinius surrendered in September.37 Martinianus is described by Zosimus as “commander 
of the forces attached to the court (the Romans call this man ‘master of the offices’).”38 
That may be an anachronistic formulation, but the original title of tribunus et magister 
officiorum implies, as a magisterial survey of what is known about both the office and the 
men who held it confirms, that the post combined a military command with civilian 
duties.39 On the civil side, the magister officiorum was in charge of several bureaux which 
had previously been administered separately: the posts of magister a studiis, magister 
sacrarum cognitionum and magister memoriae are attested in the late third century, and 
these or similar titles survived to designate the later magistri memoriae, epistularum and 
libellorum who were subordinates of the master of the offices.40 Moreover, the master of 
the offices seems to have controlled the officium admissionum and thus regulated audiences 
with the emperor from the outset.41 The body of troops which the earliest magistri 
officiorum commanded as their tribune was the schola of agentes in rebus, who performed 
the same functions as the earlier corps of frumentarii, which Diocletian had abolished.42 

Since a law of 319 speaks of memoriales and palatini,43 it is a reasonably secure inference 
that the schola of agentes in rebus and the office of magister officiorum were created at the 
same time,44 and a recent essay on “Bureaucracy and Government” under Constantine 
concludes that the office “was established – in the separate administrations of Constantine 
and Licinius – sometime soon after 312.”45  

Such “parallel changes” surely belonged to a wider set of administrative reforms 
agreed on by the two emperors in Milan in February 313, which included a division of the 
Roman Empire into twelve dioceses creating a new layer of administration in the form of 
vicarii who were responsible for the dioceses and subordinate to the praetorian prefects.46 
Proof comes from the so-called Verona List (or Laterculus Veronensis), which Theodor 
Mommsen published in 1862 under the title “List of Roman Provinces drawn up in 297,” 

                                                 
36 Clauss 1980, 7, 12-13, 159, 171, adducing CTh 16.10.1 (27 December 320); 11.9.1 (31 December 323). 
37 John the Lydian, De magistratibus 2.25. 
38 Zosimus 2.25.2, cf. 2.43.4; 3.29.3. 
39 Clauss 1980, 7–13. 
40 Notitia Dignitatum, Oriens 11, 19; Occidens 9, 17, cf. Clauss 1980, 15–18. 
41 Jones 1964, 103. 
42 Victor, Caes. 39.44. Jones 1964: 3, 15, followed carelessly by Barnes 2011, 92, adduced CTh 6.35.3 as 
attesting agentes in rebus on  27 April 319. But that law, which is addressed to the praetorian prefect 
Rufinus, cannot have been issued in 319: its correct date is c. 350 (Jones, Martindale and Morris 1971, 
774, 784; Barnes 1982, 130). 
43 CTh 6.35.2Seeck: on the correct date, which is transmitted as 27 July 315, see Barnes 1982, 171. 
44 Clauss 1980: 12–13, 24.  
45 Kelly 2006, 188, 191. 
46 Zuckerman 2002, 620–628. Zuckerman further argues that the words nunc et maior added after 
Armenia Minor at the end of the list of the provinces of the diocese of Pontica (Verona, Biblioteca 
Capitolare II (2), fol. 255 verso, line 4) reflects the incorporation of Greater Armenia as a Roman province 
by Licinius on the eastern frontier of the empire very shortly after the defeat of Maximinus (Zuckerman 
2002, 628–635, cf. Barnes 1982, 81). 
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but which subsequent research has shown to date from the year 314.47 The twelve dioceses 
varied enormously in size (Britanniae had four provinces, Oriens seventeen): hence the 
Verona List bestows a spurious equality on Constantine and Licinius by dividing the empire 
in such a way that each of them rules precisely six dioceses. Such an arrangement suggests 
an agreement between the two emperors reached in Milan in February 313. Constantine and 
Licinius may of course have agreed upon other administrative reforms, which it is now 
impossible to document. Even on the surviving evidence, however, which indicates that two 
of the fundamental administrative reforms which created “the new empire of Diocletian and 
Constantine” are due to a joint initiative of Constantine and Licinius in 313, it is clear that 
the “matters which concerned the public advantage and safety” were at least as important to 
the two emperors as the persecution of the Christians in the East, which was still continuing 
when they met.  
 

* 
 
In summary, when Licinius married the sister of Constantine in Milan in February 

313, the two emperors agreed on how they would rule the Roman Empire jointly after 
Licinius had defeated Maximinus. Some of their permanent administrative innovations can 
be documented. Of more immediate political significance was Licinius’ agreement to 
extend to the Christians of the eastern parts of the empire what Christians in the West 
already possessed. These rights included much more than the freedom of religion and the 
restitution of Christian property, which Constantine had ordered in 306 in Britain, Gaul and 
Spain and which Maxentius had subsequently granted in Italy and Africa. When Licinius 
turned against the Christians after 321, Eusebius complains that he cancelled clerical 
exemption from curial duties.48 It follows inexorably that, when the two allied emperors 
held their “Milan Conference,” Licinius agreed to extend to his territories which all lay to 
the east of Italy the exemption of Christian clergy from curial obligations which 
Constantine had recently granted to his western subjects.49 
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Тимоти Д. Барнс 
 

ПОЛИТИЧКИ КОНТЕКСТ ЦАРСКОГА БРАКА У МИЛАНУ 
 
Од 1973. године упорно тврдимо да није било „Миланског едикта“ у 

конвенционалном значењу, јер су, када су се сусрели у Милану 313. године, цареви 
Константин и Ликиније у вези са хришћанством одлучили само то да ће Ликиније и 
на својој територији да примени одлуку о враћању имовине хришћанима, која им је 
одузета за време Диоклецијанових прогона. Ово се већ било догодило на Западу, где 
је Констатин наредио ту реституцију у Британији, Галији и Шпанији у лето 306. 
године, убрзо након што га је војска његовог оца Констанција прогласила за августа у 
Јорку, док је 311. и Максенције учинио сличну ствар у Италији и Африци. Царска 
политика према хришћанима и хришћанској Цркви није била најважнија тема о којој 
су два цара разговарала. Њихов састанак у Милану био је „самитског“ типа и био је 
једнако важан за историју као и ратни састанак Черчила, Рузвелта и Стаљина на 
Јалти током Другог светског рата. У оба ова случаја, циљ састанка био је да се 
одлучи о политичкој будућности територије која још није била под контролом 
савезника, али коју су очекивали да ускоро војно освоје. Јануара 1945. године, када је 
било јасно да ће Немачка доживети пораз, лидери Британије, Сједињених Америчких 
Држава и Совјетског Савеза састали су се да размотре политички поредак у 
послератној Европи. Фебруара 313. године Константин је управо добио рат против 
Максенција, али и он и Ликиније су знали да ће Максимин са Истока напасти 
Ликинијеву територију.  Баш као што су одлуке донете на Јалти, фебруара 1945. 
године, утицале на политичку историју Источне Европе у наредне две генерације, 
тако су и оне донесене у Милану фебруара 313. усмериле источно Римско царство у 
политичком и верском правцу којим ће се кретати током много векова. 
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THE CONSTANTINIAN ERA IN THE HISTORY OF THE CHURCH 

 
Abstract: The phrase ‘the Constantinian Era’ is used to refer to the situation of 

the Christian Church inaugurated by the emperor Constantine and continuing into recent 
times, where Christianity was the established religion, or at least promoted and protected 
by the State. If this gave the Church great influence, it also tied her in alliance to the 
secular power. It is common for churchmen today to rejoice in their independence from the 
State, even if this has been at the price of a reduced role in society.  

The aim of this paper is to survey the role of the secular rulers, principally the 
Late Roman emperors, in the government of the Church. It is argued that this cannot be 
reduced to an historical ‘accident’, since without it the Church as a unified body would 
have been unable to function. Moreover, it had a theological basis in the Christian 
appropriation of the role of the kings of Israel and Judah in the Old Testament. Even in the 
Catholic Church in the time of the Council of Trent it was recognized that secular rulers 
have a part to play in debates over doctrine. Justice must be done to the positive results of 
the long alliance between Church and State, and to the active role of secular rulers in 
church affairs.  

Key words: Constantine, church, state, society, rulers, role, function 
 
The Edict of Milan constitutes, we may say, the title-deeds of the Christian Church, the 

vindication of her claim to spread the Gospel of Christ without let or hindrance. In the words of 
the edict, issued jointly by Constantine the Great and his colleague Licinius:1 

When I, Constantine Augustus, and I, Licinius Augustus, had come by good 
fortune to Milan…, we resolved to grant, both to the Christians and to all, the free choice to 
follow whatever religion they might choose, so that whatever there is of Godhead and 
heavenly reality may be favourable to us and to all those living under our authority. 

Christians had enjoyed this freedom in those provinces subject to Constantine 
from the very beginning of his reign. The edict was intended primarily for Licinius to issue 
in the eastern provinces, as he conquered them from the persecutor Maximin Daia. The 
edict had, therefore, to be acceptable to Licinius, who remained a pagan. This explains its 
quaint theology, which treats the Christian God and the pagan gods as equally 
representative of ‘Godhead and heavenly reality’. Toleration of all religious cults by a 

                                                 
1 ὁπότε ἐυτυχῶς ἐγω Κωνσταντῖνος ὁ Αὔγουστος κἀγὼ Λικίννιος ὁ Αὔγουστος ἐν τῇ Μεδιολάνῳ 
ἐληλύθειµεν..., διατάξαι ἐδογµατίσαµεν..., ὅπως δῶµεν καὶ τοῖς Χριστιανοῖς καὶ πᾶσιν ἐλευθέραν αἵρεσιν 
τοῦ ἀκολουθεῖν τῇ θρησκείᾳ ᾑ δἂν βουληθῶσιν, ὅπως ὅ τί ποτέ ἐστιν θειότητος καὶ οὐρανίου 
πράγµατος, ἡµῖν καί πᾶσι τοῖς ὑπὸ τὴν ἡµετέραν ἐξουσίαν διάγουσιν εὐµενὲς εἰναι δυνηθῇ. Eusebius, 
h.e. X. 5.4, Schwartz, E. et alii (eds), Eusebius Werke II. 2, Die Kirchengeschichte, GCS N.F. 6, 2, Berlin: 
Akademie Verlag 1999, 884. 
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neutral State represents the teaching on religious liberty that is shared by most Christians 
today, who do not ask for special privileges in society, but simply the freedom to preach 
and practise their faith. 

But this did not represent the religious policy of Constantine himself, who 
extended to paganism no more than contemptuous toleration, while doing all he could to 
promote Christianity.2 It is a mistake to say that he made Christianity the ‘state religion’, 
whatever this phrase is supposed to mean in the fourth-century context, but he certainly 
initiated an alliance between State and Church, in which the emperor recognized a duty 
before God to promote the faith and secure the unity of the Church.3 This did not reduce the 
Church to a department of State, but it did give the emperor considerable power in church 
affairs. He found that he had to do more than secure obedience to decisions taken by church 
leaders: he had to assist these leaders in the decisions they took. Secular rulers down the 
centuries, in both the Catholic or Protestant West and the Orthodox East, continued to fulfil 
this role. This has been called the ‘Constantinian era’, continuing down into the nineteenth 
century and in some countries later still. The term was invented by those who deplored 
what they saw as an unholy alliance, whereby the Church gained certain privileges in return 
for serving the interests of the State, principally in preaching submissiveness to those in 
authority. The criticism made is that this deprived the Church of the ability to criticize the 
status quo, and to stand up for the oppressed and marginalized. In contrast, the modern 
separation of Church and State is lauded as restoring to the Church her full freedom of 
action. The steady marginalization of Christianity in most European countries today is 
attributed not, as it should be, to the separation between Church and State, but to an ill-
defined process called ‘secularization’. 

In this context the long Constantinian era, extending through most of the Christian 
centuries, is seen as an embarrassment. It is particularly noticeable in the Catholic Church 
that a version of church history has become common in which the role of the papacy is 
given pride of place and the contribution of Christian kings down the centuries is relegated 
to the margins. The investiture contest of the eleventh to twelfth centuries, in which the 
popes succeeded for a time in limiting royal influence on episcopal elections, is presented 
as a key advance, while the fact that, as recently as the early nineteenth century, the vast 
majority of bishops were appointed by Catholic monarchs is forgotten. Serious historians 
present a more balanced picture, but one in which the role of kings can appear an historical 
accident, alien to the nature of the Church as such.  

This makes it difficult for us to comprehend, let alone treat fairly, the role of the Late 
Roman emperors in ecclesiastical matters, and particularly in the proceedings of church 
councils.4 It is obvious that the early ecumenical councils took place only because emperors 
summoned them, and that the enforcement of their decrees required imperial confirmation; but 
it is easy to slip into a description of the guiding role often played by emperors as if it were an 
intrusion. In contrast, the notion that decisions at councils should be taken by bishops alone, 
without any secular pressure, can appear to have an obvious rightness and to require no 
explanation. The instructions by Theodosius II to the bishops at Ephesus I (431) is a case in 

                                                 
2 This is how Eusebius in the Vita Constantini presents the matter. He plays down the Constantine who 
also made tactful noises to pagans, but the essential rightness of his presentation was shown by Barnes 
1981. 
3 Cf. the clear statement of this in the close of Constantine’s letter of 313/4 to Aelafius in Ziwsa, K. (ed.) 
S. Optati Milevitani libri VII, CSEL 26, Vienna: Tempsky 1893, Appendix III, p. 206, 13-23. 
4 Cf. Dagron 2003, especially 282-312. He writes (p. 2), ‘The Church-State opposition and its derivatives, 
incautiously applied to the Christian middle ages, have led to no end of confusion, anachronism and error.’ 
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point.5 In fact, the emperor’s self-denying ordinance, including his failure to nominate a 
chairman, led to serious disorders and the fragmentation of the council.6  

Particularly unhelpful is the notion of ‘Caesaropapism’ – an eighteenth-century 
Catholic term which presumes that the Church should be run by the pope and that a 
dominant emperor was usurping the pope’s role. This ‘usurpation’ is then explained by 
some peculiar accident of history, such as the legacy of pagan Rome, where the emperor 
was pontifex maximus or chief priest.7 As so often, appeals to pagan precedents can distract 
attention from the realities of the late antique period, where a new situation led to new 
solutions. From the conversion of Constantine the Great till the 390s Christianity was not 
the religion of the Roman people nor the religion of the State, but rather the cult patronized 
by the imperial family. A shift occurred in the course of the fifth century as pagans were 
excluded from government service; during the same period infant baptism become a rite of 
passage for the great majority of the population. From then on there was no demarcation 
line between the Church and civil society, and we can appropriately talk of ‘Christendom’, 
a society united by a shared Christian commitment and whose rulers saw every aspect of 
their role as a commission from God. They did not forget the special functions and 
competence of the clergy, but they did not view the Church as a separate organization that 
lay outside their own sphere of responsibility. 

At the same time the role of the emperors remained singularly ill-defined. Did the 
authority of the emperor in church affairs mean that he was, in some sense, a bishop or 
priest? The questions was raised periodically throughout the centuries of the Byzantine 
empire, and two answers were possible. It was easy to point out that the emperor did not 
officiate in the sacraments or exercise the disciplinary powers of a bishop over admittance 
to communion. It was equally obvious, however, that, as the one to whom God had 
entrusted all earthly affairs, he was not a ‘mere’ layman,8 and there was weighty symbolic 
significance in his receiving communion on major feast days in the sanctuary of Hagia 
Sophia, from which the laity were excluded.9 At Ephesus II (449) Theodosius II was 
acclaimed by the bishops as ‘the high priest and emperor’,10 while Pope Leo the Great 
attributed to the emperor Marcian ‘both regal authority and priestly assiduity’.11  

Both modern and medieval advocates of church independence have made much of 
the occasional protests against imperial interference in church affairs on the part of some of 
the most esteemed of the Church Fathers (Athanasius, Ambrose, Maximus the Confessor) 
when they found themselves in opposition to imperial policy. But the Fathers were 
supportive when emperors exercised the same powers in defence of orthodoxy. In 380 the 
new emperor Theodosius I promptly decreed that all Christians were to espouse Nicene 
orthodoxy as propounded at Rome and Alexandria; several councils were to confirm this, 
but Theodosius did not wait for a council, nor did anyone expect him to. Likewise, in 450 

                                                 
5 Theodosius II to the council fathers (Coll. Vat. 31), Schwartz, E. (ed.) Acta Conciliorum 
Oecumenicorum (ACO) I. 1.1, Berlin: Walter de Gruyter 1927, 120. 
6 Cf. Bolotov 1994, IV, 197-200.  
7 Cf. for example Capizzi 1994, 35-6. 
8 Cf. Agapetus Constantinopolitanus, cap. (written between 527 and 548), PG 86.1, 1164A, ‘[God] καθ’ 
ὁµοίωσιν τῆς ἐπουρανίου βασιλείας ἔδωκέ σοι [Justinian] τὸ σκήπτρον τῆς ἐπιγείου δυναστείας. ‘[God] 
has given you [Justinian] the sceptre of earthly power according to the likeness of the heavenly kingdom’.  
9 Cf. Dagron 2003, 110-11.  
10  τῷ ἀρχιερεῖ βασιλεῖ, Acts of Chalcedon I. 469, Schwartz E. (ed.), Acta Conciliorum Oecumenicorum 
(ACO) II. 1.1, p. 138, 28, Berlin: Walter de Gruyter 1933, 138. 
11 et regia potentia et sacerdotalis industria, Leo, ep. 115, Schwartz, E. (ed.), ACO II. 4, Berlin 1932, p. 
67, 17. For the normality of this use of sacerdotalis see Dagron 2003, 305. 
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the new emperor Marcian promptly deposed and exiled Eutyches despite his reinstatement 
a year earlier at Ephesus II; no one stood up for the unfortunate archimandrite. The nuances 
of the situation would be trivialized if we were to reduce it to approval for imperial 
intervention by those who benefited from it and disapproval by those on the losing side: 
instead, the point to be grasped is that the emperor’s ‘priesthood’ was conceived not as an 
office but as a high vocation to which he might prove unequal – a calling to protect and 
vindicate orthodoxy.12  

In theory it might have been possible to draw a distinction between decisions on 
matters of doctrine, to be made by the bishops alone, and the enforcement of those 
decisions by imperial decree. In practice imperial intervention was often required to get the 
bishops to come to a common mind. Take the situation in 680, when communion between 
the western Churches and the Orthodox East had been broken by the monothelete 
controversy. The emperor Constantine IV convened the sixth ecumenical council at 
Constantinople, with the task of restoring unity to Christian Europe by defining that, 
although there was a complete harmony of will in Christ, he possessed two wills, that is, 
two faculties of will, one human and one divine. Roman Catholic historians have seen the 
role of Pope Agatho as crucial. His letters to the emperor were read out at the council, and 
it was the acceptance of them as orthodox by the Patriarch of Constantinople that spelt the 
defeat of the monothelete party. Papalists have seen the council as a high point in the 
recognition of Roman teaching by the eastern Churches. But it was only the guiding hand 
of the emperor that brought this about. Pope Agatho in his letter to the emperor laid stress 
on the emperor’s own role and played down the competence of his own legates:13 

Therefore, my most Christian lords and sons, fulfilling the pious command of your 
gentleness, protected by God, in accordance with the obedience we owe, though not out of 
assurance as to the knowledge of those we are sending, we have taken care with suppliant 
devotion of heart to give instructions to our fellow servants here present [the papal legates 
are then named]. For how among men placed in the midst of the nations and seeking their 
daily sustenance with the greatest difficulty from bodily labour can knowledge of the 
scriptures be found to the full?... May therefore the height of your clemency appointed by 
God, with the inward eye of that discernment which, through the illumination of divine 
grace, you were privileged to receive for the directing of the Christian congregations, 
consider which one of these teachers the Christian people should choose to follow, and the 
teaching of which of them it ought to embrace in order to be saved. 

The role attributed to the emperor in this passage was not, of course, to define 
doctrine de novo, but to secure the acceptance of what Rome and her allies claimed to be 
the faith of the Apostles and Fathers. But not even councils of bishops would admit to 
imposing new doctrines or new doctrinal tests. Innovation was a dirty word, and new 
formularies, such as the Chalcedonian Definition, always claimed to be utterly traditional.14 

                                                 
12 Cf. Dagron 2003, 159-62. 
13 Ideoque, christianissimi domini filii, secundum piissimam iussionem a deo protegendae mansuetudinis 
uestrae pro oboedientia quam debemus, non pro confidentia eorum scientiae quos dirigimus, presentes 
confamulos nostros… cum supplici cordis deuotione curauimus demandare. Nam apud homines in medio 
gentium positos et de labore corporis cotidianum uictum cum summa hesitatione conquirentes, quomodo 
ad plenum poterit inueniri scripturarum scientia?… Adtendat igitur a deo institutum uestrae clementiae 
fastigium interno discretionis illius oculo, quem ad dispensandos populos christianos diuina gratia 
illustrante percipere meruit, quemnam talium doctorum sequendum censeat populus chiristianus, cuius 
horum doctrinam debet amplecti, ut possit saluari. Riedinger, R (ed.), ACO, 2nd series, II. 1, pp. 57, 111. 
14 Note Canon 7 of Ephesus I (431), which forbade the use of new creeds (Schwartz, ed., ACO I. 1.7, 
Berlin: Walter de Gruyter 1929, 105-6, §77), the condemnation of Flavian of Constantinople for 
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Even when new errors necessitated new definitions it was a constant theme that apparent 
novelties were but a revival of the great heresies (Adoptionism, Arianism, Apollinarianism) 
condemned long before. Emperors did not have to wait for a council before reasserting 
what they presented as traditional orthodoxy. It is in this context that we must judge the 
novelty of the doctrinal edicts issued by the emperor Justinian. He was the first Christian 
emperor to be a competent theologian and to publish a whole series of reasoned and solemn 
pronouncements on matters of doctrine.15 But he could fairly claim that he was simply 
reasserting against Origenists and Nestorians the truths of the Creed and of the conciliar 
definitions. By issuing his edict On the orthodox faith before the Second Council of 
Constantinople (553) had met, he reduced the role of the bishops to that of confirming an 
imperial decree, but the same had been true of the councils of 381-3 (including the Council 
of Constantinople of 381, later considered ecumenical) that condemned Arianism in accord 
with Theodosius I’s Cunctos populos decree of February 380.16 

Above all, the leading role of emperors in the Church was necessary to preserve its 
unity. Take the role of Constantine the Great in the Donatist controversy.17 Both sides, 
Caecilianists and Donatists, appealed to him, and he entrusted resolution of the dispute to the 
bishop of Rome, presiding (in 313) over a small synod of Italian bishops and Gallic 
representatives. This was less a recognition of conciliar government in the Church than an 
exercise of the emperor’s power to delegate the hearing of a case to arbitrators he had himself 
appointed. When the Donatists refused to accept the authority either of this synod or of a larger 
council convened at Arles in the following year, Constantine took the case into his own hands, 
in virtue of the responsibility he felt before God to establish unity of worship and communion 
in the Christian Church. He justified his own rejection of the Donatist claims by reference to 
his own examination of the case, not to the authority of the two councils. 

From the arrival of Constantine in the east in 324 at the height of the Arian 
controversy, the unity of the eastern churches was symbolized by the Christian emperor and 
preserved only by his active involvement. Even so, unity proved precarious. Not till the end 
of the century was the Nicene faith a unifier rather than a divider. The failure of the 
Chalcedonian Definition of 451 to unite the churches may suggest that the role of the 
emperor Marcian, who secured its adoption, was detrimental to Christian unity. But without 
the Definition the Great Schism between the western and the eastern Churches  might have 
occurred six hundred years before it did. A century later, Justinian tried hard, and failed, to 
restore communion between Chalcedonians and non-Chalcedonians, but at least he secured 
his own position, as the universal patron and arbitrator to whom both sides appealed, in the 
context of an imperial Church that no one wished to fragment.18 

Throughout the remaining centuries of Byzantine history, the eastern emperors 
maintained their claim to be God’s viceroys on earth, with  special responsibility for the 
well-being of the Church. As late as the fifteenth century, when the authority of the 
Byzantine emperors scarcely extended outside Constantinople itself, we find Macarius of 
Ancyra appealing to the acts of the ecumenical councils, where the emperors had taken 

                                                                                                                            
infringing this canon (Acts of Chalcedon I. 962, ACO II. 1.1, Berlin 1933, 191), the appeal to this canon at 
Chalcedon by bishops reluctant to agree to a new definition (Acts II. 7, ACO II. 1.2, Berlin 1933, 78), and 
the incorporation of this canon into the Chalcedonian Definition as a way of asserting that it introduced no 
novelties (Acts V. 34 fin., ACO II. 1.2, 130). 
15 Cf. K.-H. Uthemann in Di Berardino 2000, 49-87. For Justinian’s religious policy cf. Price 2007, I, 8-36. 
16 CTh XVI. 1.2, Mommsen T., Code Théodosien XVI, SC 497, Paris: Éditions du Cerf 2005, 114.  
17 Cf. Frend 1984, 488-92. 
18 Cf. Price 2007, I, 14-15. 
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precedence over all the bishops. His analysis concludes, ‘God has entrusted to the emperor 
control not only over the empire, but also over the Church’.19 This was his reply to the 
claim of the Popes to be themselves, under Christ, the heads of the Church.  

In the west by this time the key debate was over the respective authority of popes 
and councils. No one disputed that at councils secular rulers had a role to play. In 
preparation for the convocation of the Council of Trent in 1545 Cardinal Giacobazzi 
produced in 1538 his Tractatus de Concilio, dedicated to Pope Paul III.20 In it he raises the 
question whether secular rulers should have a role in church councils, and replies that they 
should when the faith is at issue, since ‘the cause of the faith is a universal cause, and 
concerns not only the clergy but also the laity’. This, he continues, is supremely true of the 
emperor, who is ‘the master of the universe and the prince and head of the laity’ and also 
‘the advocate of the Church’. He adds that, if at a council the pope himself were to be 
suspected of heresy, it would fall to the emperor to require from him a statement of faith.21 

A point of particular importance is that functions in the Church were to a large 
extent based on Old Testament precedents. The notion of priesthood, as applied to bishops 
and in a secondary capacity to presbyters, derived from the adoption in the third century of 
the notion that the Christian ministerial priesthood was in continuity with the Levitical 
priesthood of the Temple of Jerusalem.22 Likewise, Christian emperors were seen as the 
successors of the kings of Israel and Judah.23 The language of divine sonship attributed to 
kings in the Psalms24 was paralleled by the use of the epithet ‘divine’ in late antiquity to 
mean ‘imperial’. The kings of Israel had published and enforced ordinances relating to the 
worship in the Temple; King Josiah initiated and carried through a radical reform that 
cleansed it of polytheism.25 As the good kings of ancient Israel had suppressed idolatry, so 
good emperors suppressed heresy. This is why it is a mistake to reduce the role of secular 
rulers in Church history to a mere historical accident: it had a theological foundation, rooted 
in Holy Scripture. 

The separation of Church and State in the modern world has had as a consequence 
that in most Christian communities decision-making is firmly in the hands of the clergy –at 
every level, whether the parish, or the diocese, or a whole jurisdiction. The advantages and 
drawbacks of this system require a study of their own, and a separate study for each Church 
or denomination. All I can offer here are a few comments on the situation in my own 
Church, the Catholic Church. The dominant role of the clergy has given birth in several 
countries in the last ten years or so to a revolt by the laity that has capitalized on the 
damage to the reputation of the clergy caused by the child abuse scandal. In the decades 
ahead, in those countries where the Church maintains a national role, it is likely to be 
infected by secular politics, where there is a great stress on personal rights and a generally 
cynical attitude towards those in authority. In this situation, the continuing trust of the laity 

                                                 
19 ἅτε µὴ µόνον τοὺς τῆς βασιλείας πρὸς Θεοῦ ἐγκεχειρισµένος οἴακας, ἀλλὰ καὶ τοὺς τῆς Ἐκκλησίας. 
Triantafyllopoulos Ch. (ed.), Makarios of Ancyra, Against the Errors of the Latins, ch. 103, p. 365, 19-20. 
20 It is notable that this work was reprinted by the Vatican congregation de propaganda fide as late as 
1870, during the First Vatican Council.  
21 Jacobatius (= Giacobazzi) 1903, 59-60. 
22 This may found both in Cyprian in the west and in the Syriac Didascalia in the east. 
23 Cf. the bishops’ acclamation at Acts of Chalcedon VI. 11: Μαρκιανῷ... νέῳ ∆αυίδ. τὰ ἔτη τοῦ ∆αυίδ 
τῷ βασιλεῖ, ‘To Marcian… the new David! The years of David to the emperor!’, Schwartz (ed.) ACO II. 
1.2, Berlin: Walter de Gruyter 1933, 155. 
24 E.g. Ps 2:7, and 44:7, addressed to the king: ὁ θρόνος σου, ὁ θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, ‘Your 
throne, O God, is for ever’. 
25 Cf. de Vaux 1961, 111-14 and for Josiah 2 Kgs 23. 
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in the Church may require that the laity be given a role in decision-making. As democracy 
has replaced monarchy, so this role cannot now be filled by Christian rulers, but requires 
representatives chosen by the laity. This will not, of course, be a return to the 
‘Constantinian era’, but it will enable a more balanced evaluation of the role of secular 
rulers in the history of the Church.  

To return to the Edict of Milan, it represents, as I said above, the best that most of 
the Churches can hope for in the modern world – toleration to practise and preach the faith, 
in a society which regards no religion as significantly better than any other, and limits the 
social role of all of them. But Constantine the Great had a different vision of the Church, 
and a more exalted view of its role in the Roman world. He initiated an alliance between 
Church and State that gave the Church a central role in society, and enabled the Church 
(once the conversion of the empire was complete) to give a spiritual character to national 
identity. This opened a long and glorious chapter in the history of the Church. To denigrate 
it is to succumb to those liberal values which have much to contribute, but not as a 
substitute for historic Christianity. 
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Ричард Прајс 
 

КОНСТАНТИНОВА ЕРА У ИСТОРИЈИ ЦРКВЕ 
 
Синтагму „Константинова ера“ користимо да опишемо ситуацију у којој се 

хришћанска Црква нашла након што ју је цар Константин инаугурисао, а која се 
наставља до данашњег дана -  где је хришћанство било државна религија, или макар 
религија коју је држава промовисала и штитила. Иако је ово учинило Цркву јако 
утицајном, истовремено ју је и приморало да уђе у савез са световним властима. 
Данас се свештеници често радују томе што су независни од државе, чак и ако је та 
независност последица смањене улоге Цркве у друштву. 

Циљ овога рада је да понуди преглед улоге коју су световни владари, пре 
свих касни римски цареви, имали у управљању Црквом. Износи се став да ова улога 
не може да се сведе само на историјску „случајност“ пошто без такве помоћи Црква 
као јединствено тело не би ни могла да функционише. Уз то, дата веза имала је и 
теолошку основу, у томе што су хришћани преузели улогу краљева Израиља и Јудеје 
из Старог завета. Чак и у католочкој цркви у време Тридентског сабора прихваћено је 
да световни владари треба да имају одређену улогу у расправама о доктрини. Данас 
треба бити праведан и поменути многе позитивне резултате дугог савезништва Цркве 
и Државе, као и активну улогу световних владара у црквеним стварима.  
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КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ 
И КАНОНИ НИКЕЈСКОГ САБОРА(325) 

(Унутрашње црквене прилике почетком 4. века) 
 
Апстракт: Унутрашња духовна превирања у самој Цркви била су просто 

неминовна последица стицања спољашње, објективне слободе Хришћанства у 
Римском царству почетком 4. века. Хришћанство се сада нашло у доста повољнијем 
положају. Како се то ново стање одразило на свакодневни живот унутар Цркве? О 
томе се донекле може наћи одговор кроз пажљиво ишчитавање канона Првог 
васељенског сабора у Никеји (325) и анализом истих. Ови канони или правила су 
одраз времена и прилика у којима су настали, али исто тако  одраз су наслеђеног 
стања, односно црквеног поретка претходних векова. У сумарној анализи ових 
правила видећемо како се древна, стара пракса усаглашава са новонасталим 
приликама и како се, с друге стране, нове појаве у Цркви регулишу „ старим 
обичајима“, односно предањском вером и поретком. 

Кључне речи: црква, сабор, правила, царство, свештенство, расколи, јереси, 
предање. 

 
Једно од актуелних питања у Цркви, у годинама после ступања на снагу 

Миланског едикта (313), било је и питање припреме за Крштење, односно ступање у 
Цркву. Сада није било опасно јавно приступање Хришћанству и може се 
претпоставити да је било много више оних који су поведени управо таквом слободом, 
односно могућношћу, масовно приступали слободној вери. То је у самој Цркви 
изазвало одговарајуће тешкоће које су нарушиле устаљене навике и већ стечена, 
слободно се може рећи, неписана правила којима се Црква руководила. Тако треба 
разумети почетак другог правила или канона Првог васељенског сабора, где се каже 
да се „много шта, или по нужди или настојањем људи догодило“. Другим речима, по 
нужди или у приликама које су условиле саме околности у којима је више 
преовладавао људски чинилац, а против „црквеног правила“, многи хришћани који су 
дошли из многобоштва, који су кратко време провели као оглашени, одмах су 
привођени Светој тајни Крштења (духовна бања). Овде се ради о хришћанима који су 
на брзину прошли кратку хришћанску поуку и без детаљније провере и испитивања 
препуштани Крштењу. Таква пракса није у духу „црквених правила“, како је већ 
речено, већ је више изнуђена и учињена  „настојањем људи“. Овим је поремећен 
унутрашњи црквени поредак. Који су унутрашњи мотиви изнудили овакво стање? 
Вероватно је да није само реч о слободи која је давала свима подједнаку прилику да 
постану хришћани. Нови и масован прилив многобожаца у Цркву тешко је могао 
бити духовно контролисан у свим сегментима и околностима. Чињени су велики и 
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чести пропусти што се тиче доследности у хришћанској поуци, оглашавању или 
катихуменату, што је била превасходна обавеза и старање епископа и других 
клирика. „Брзо привођење духовној бањи“ имало је за рђаву последицу нагло 
повећање броја хришћана у црквеним заједницама, али и нарушавање духовног нивоа 
и квалитета хришћанског живота. Осим тога, припадање хришћанској заједници сада 
је све више значило и било скопчано са одређеним повластицама које су хришћани 
све више стицали у држави. За многе је, како се у истом канону може наслутити, 
управо то и био главни мотив или побуда да уопште приступе новој вери.  

„Противно црквеном правилу�“из незнабоштва“ и привођени духовној бањи1. 
И не само то. Правило исто тако, као још већу духовну опасност за Цркву, констатује 
и чињеницу да су на тај начин, на брзину, приведени хришћанској вери, „узвођени на 
епископство и презвитерство“. Дакле, тек крштени, неофити или новопросвећени, 
који су мало времена били оглашени (катихумени) и после Крштења нису дуже време 
проверавани у вери, примали су Свету тајну свештенства, а то значи постали су 
учитељи у вери и побожности и животу духовном другима, а да сами нису били 
довољно утемељени и искуствени у вери. Оци сабора у овом случају констатују у 
наведеном канону кршење заповести Св. Апостола Павла који недвосмислено, 
свакако поучен искуством, заповеда: Не новокрштен, да се не би погордио и упао у 
осуду ђавољу (1 Тим 3:6). Овај канон се ослања на један старији, а то је Апостолско 
80 правило, као и на Лаодикијског помесног сабора из друге половине 4. века – 
правило 3, које је кратко, али изричито: Не треба новокрштенога приводити у 
свештени чин.  

Одредбе наведених и њима сличних правила проистичу из црквене праксе 
која је јасно показала које су рђаве последице по црквени живот ако се тако поступа. 
Онај ко није довољно поучен и утврђен у хришћанској вери, а ступа у свештенство, 
ризикује да сам постане жртва великог грехопада које канон означава као „душевни 
грех“. Шта управо подразумева израз „душевни грех“, не слажу се сви тумачи 
црквених канона. Додуше, сваки грех је душевни грех, али се овде највероватније 
мисли на грех  гордости и надмености2. Колико ће тачно времена трајати оглашење, 
односно катихуменат, и колико времена треба да прође од тренутка Крштења до 
примања Свете тајне свештенства3, правила не одређују јер све зависи од појединца, 
верника, хришћанина, његовог поимања, процеса христијанизације и опитног 
искуства. Сви хришћани нису исти. Примери релативно брзог напредовања у вери, а 
самим тим и заузимање одређених места унутар црквене организације и тела Цркве, 
зависи од сваког појединца. Има добрих примера, да не кажемо изузетака као што је 
Нектарије Цариградски патријарх (постао патријарх од оглашеног хришћанина у току 
Другог васељенског сабора 381. године) или патријарха Тарасија (постао патријарх у 
доба иконоборачке кризе 784. године) или патријарха Фотија (постао патријарх 858. 
године за само неколико дана, а био је само верник, лаик).  

Греховни пад је нешто што свакога може снаћи. Канон о којем говоримо 
односи се на свештена лица која могу запасти у „душевни грех“, који је по Теодору 

                                                 
1 Р. Поповић, Васељенски сабори – одабрана документа, књ.1, Београд 2012, 107; Свештени 
канони Цркве, прев. са грчког и црквенословенског Епископ Атанасије (Јевтић) умировљени 
Херцеговачки, Београд 2005, 68; Правила Свјатих Вселенских соборов с толкованиами, Москва 
2000, 5–10. 
2 Епископ Атанасије, Исто, стр. 68, напомена 13, док Јован Зонара закључује да се сваки грех 
праведно може назвати душевним грехом, Правила Свјатих Вселенских соборов, 8. 
3 Archibishop Peter L’Huillier, The Church of the ancient pouncils, New York, 2000, 34. 
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Валсамону, сваки грех  који наноси повреду душе4 и који свештено лице чини 
недостојним да и даље остане свештено лице. Да би се овакве последице предупредиле 
и да би се смањио број оваквих случајева, ово правило забрањује убрзано препуштање 
оглашених Крштењу, као и само рукополагање у свештене чинове.   

Почетак 4. века је време када монаштво постаје црквена стварност која чини 
саставни део бића Цркве. Све више се може констатовати да Цркву сачињавају 
клирици, односно свештенство, верни народ (лаос) и монаштво. Дакле, три 
конститутивна елемента од којих сваки чини важан сегмент Цркве који се разликује 
као издиференцирана посебност омеђена јасним и доследним правилима. Тако треће 
правило Првог сабора има у виду свештенство, његову духовну узвишеност и 
чистоту у свакодневном животу. Из правила се може назрети древна црквена пракса 
да је свештенство живело у законитом браку, али исто тако било је свештених лица – 
епископи, свештеници и ђакони, који су по свом слободном избору и опредељењу 
живели као монаси. Дакле, клирици као монашка лица, њих, пре свега, има у виду 
ово правило. Они су морали, према својим монашким заветима, живети без икаквог 
подозрења и зазора верника. Обављајући на неки начин свештену службу као монаси, 
али у свету морали су строго и примерено држати своје монашке завете за које су се 
слободно определили, посебно завет девичанства. Правило помиње уведеницу, 
синисактос (συνείσακτος�, женску особу која је свештеном-монашком лицу помагала у 
домаћим пословима. Правило није начелно против такве праксе, али, да би се избегло 
свако подозрење и сумњичавост, изричито наводи које женске особе су евентуално 
могле помагати свештено-монашким лицима: мајка, сестра, тетка, „или особе 
неподозриве у свему“. Не ради се, како сведочи црквени историчар Сократ 
Схоластик о обавезном неожењеном свештенству, наводећи пример монаха и 
исповедника вере преподобног Пафнутија5. Крајем 4. века, Св. Јован Златоусти пише 
своју познату расправу Онима који код себе држе настањене девице, у којој управо 
разматра ову, по свему судећи, веома раширену појаву. Он, додуше не говори 
изричито о свештеним лицима, већ начелно о хришћанима, при чему се 
подразумевају и клирици6. Оваква пракса, по његовим речима је неправилна и 
противзаконита, односно, то је блуд који је уведен од злобног ђавола7. Свети 
Василије Велики (+379) такође има у виду овај велики преступ у свом 87. правилу, 
које је у ствари Писмо презвитеру Григорију. Светитељ се управо позива на 3. канон 
Првог васељенског сабора  и каже да су такви преступници „девственици само по 
имену“ 8. Јустинијаново црквено-државно законодавство, односно Новела 123, такође 
изриче строге санкције за преступе ове врсте: за свештеника предвиђа одлучење, а за 
епископе свргнуће9. 

Следећи канон (4) бави се узвишеном службом епископа што подразумева 
начин избора новог епископа, његово рукоположење и постављање на одређену 
епископију. О свим овим појединостима строго се водило рачуна. Епископска служба 

                                                 
4 Правила Свјатих Вселенских соборов, 9. 
5 Сократ Схоластик, Црквена историја 1,11. С. Тројицки, Чему нас уче канони Првог васељенског 
сабора, Хришћански живот 1 (1925), 240–241, аутор с правом подвлачи канонску неоснованост 
обавезног целибата код западних хришћана – римокатолика. 
6 Свети Јован Златоусти�PG 47, 495–514; српски превод: Свети Јован Златоусти, Дела 1, прев. са 
грчког Д. Ј. Лучић, Ниш 2012, 349–378. 
7 Св. Јован Златоусти, Исто, 349–350. 
8 М. М. Петровић, Законоправило Светога Саве на српскословенском и српском језику 1, 
Манастир Жича 2004, глава 21, Свети Василије Велики – правило 87. 
9 Исто, глава 42, 71–72. 
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је слика саме Цркве као богочовечанског сабора овде и сада. Зато у избору новог 
епископа учешће узима цела Црква, овде се мисли на целу област као географску и 
административну целину. Саборно биће Цркве бира на саборни начин новог 
предстојатеља, али са знањем и учешћем митрополита области. Нови епископ мора 
бити добро познат целој Цркви, целој области и свим подручним епископима. 
Правило исто тако предвиђа могуће оправдане околности неприсуства и неучешћа 
епископа у избору, рукоположењу и постављању новог епископа. Оправдани разлози 
за то су „хитне потребе“, „ даљина пута“. У том случају, одсутни епископи су морали 
свој пристанак да дају писменим путем. Али, најмањи број присутних епископа је 
двојица или тројица, како је то било у Цркви од самог почетка10. У каснијем 
Јустинијановом законодавству, у избору епископа учествују „свештеници и прваци 
дотичног града да за три изабрана лица донесу одлуку, пошто се закуну испред 
положеног Светог јеванђеља“ 11. 

Унутрашњи црквени поредак увек је био изложен опасностима различитих 
врста. Чување чистоте поретка је стални задатак Цркве, односно у првом реду самог 
епископа. О црквени поредак и саму чистоту вере могли су се огрешити сви – 
свештенство и верници. Исто тако, осуди одлучења (буквално раззаједничења) могли су 
подлећи сви који су се огрешили, и клирици и обични верници. Да би се црквени ред у 
потпуности сачувао правило (5) посебно наглашава да они који су од Цркве одлучени у 
једној области – одлучење је важило за целу Цркву. Вероватно је била рђава пракса да 
су неки, који су изопштени из Цркве у свом крају, били у Цркви другог града или краја 
примани као хришћани и верници. Да би се то спречило ово правило управо доноси ову 
одлуку. Правило, такође, има у виду и могућност да је неко могао бити одлучен од 
Цркве евентуалном довољном неувиђавношћу свог епископа: због малодушности или 
свађе, или неке такве пристрасности епископа. Да би се такви случајеви избегли и да би 
свако одлучење било што објективније, правило говори о саборном начину одлучивања 
у сваком појединачном случају. Зато је древна пракса Цркве била да два пута у току 
једне године буду црквени сабори у свакој области на којима би се такви случајеви 
разматрали. Сабори су били у рано пролеће – пред Свету Четрдесетницу, и у јесење 
доба. Апостолско 37. правило прописује да сабор буде четврте недеље Педесетнице и 
12. дана месеца октобра (хипервератиј). 

Иако је за Цркву настало објективно повољније време након Миланског 
едикта, настоји се да унутрашњи црквени поредак буде сачуван у духу наслеђеног 
предања. Често то Предање није било записано, већ је једноставно важило као 
неписано правило које је по свему имало снагу писаних црквених закона, односно 
канона. То најбоље илуструје 6. правило овог Сабора. Оно је донето као одговор на 
сасвим конкретан повод. Наиме, реч је о познатом Мелитијевом расколу12 у Египту, 
који је својим непочинствима нарушио „старе обичаје“. Суштина овог раскола је 
Мелитијев строг став према палим хришћанима у току Диоклецијанових прогона 
(303/4. године) који су желели да се врате у Цркву. Далеко примеренији и блажи став 
по истом питању имао је Петар Александријски (+311). Пастирски благо поступао је 
према палим покајницима што се види из његове Пасхалне посланице из 306. године 
у којој говори о различитим степенима и поводима пада хришћана13. „Стари обичаји“ 

                                                 
10 Апостолско 1. правило: Епископа нека постављају два или три епископа. 
11 Законоправило Светога Саве, глава 45, грана 28. 
12 Мелитијев раскол је, на неки начин, кроз цео 4. век потресао Цркву, код Св. Епифанија 
Кипарског то је 68. јерес (Против јереси, 68). 
13 Пасхална посланица представља, у ствари, 14 правила или канона Св. Петра Александријског, 
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су наслеђено неписано правило по којем је црквена организација утемељена на 
територијалном начелу државне организације и зна за митрополитански систем. 
Наиме, постоје древне апостолске црквене катедре од почетка, од великог духовног 
угледа, које су по предању основали Свети Апостоли или неки од њихових ученика. 
То наслеђе се добро памти и преноси из нараштаја у нараштај и дубоко поштује. У 
истом правилу поменуте су изричито три такве духовне метрополе, односно 
митрополије: Александрија, Рим и Антиохија. Правило захтева да се очува и даље 
неизмењено древна пракса да епископи поменутих градова рукополажу све епископе 
у области која припада поменутим градовима и да се на тај начин „сачувају 
првенства Цркава“. Канон говори о јасним обрисима постојања митрополија, односно 
патријархата у раној Цркви, који ће убрзо прерасти у познати систем пентархије – 
петовлашћа у хришћанској васељени, који ће функционисати као целовит до 
половине 11. века14. 

Објективна слобода Хришћанства учинила је да положај Светог Града сада 
буде уређен унутар хришћанске икумене. Наиме, у прва три века Јерусалим постоји 
као обична епископија, а првенство у Светој Земљи има административно средиште 
римске државне управе – град Кесарија. Сада се враћа право достојанство Светог 
Града изградњом храма Васкрсења Господњег. Старо, и од Римљана наметнуто име 
Елија, сада се елиминише и враћа се име Јерусалим. Епископ овога града (епископ 
Макарије 314–333), како се то констатује у 7. канону Првог васељенског сабора, има 
достојанство митрополита у достојанству и рангу, како је одређено у претходном, 
шестом канону, за градове као што су Александрија, Рим и Антиохија. Проналажење 
часног и животворног Крста, изградња храма Васкрсења Господњег (храм је освећен 
335. године) и храмова у другим местима Свете Земље – Витлејем, Јерихон, Назарет, 
затим оживљавање интересовања за поклоњење15 Светим местима која се помињу у 
Новом Завету, а везана су за живот и рад Господа Христа, све је то учинило да 
Јерусалим заиста буде Мајка свих земаљских Цркава у хришћанској васељени. 

 На Првом васељенском сабору разматрано је и питање неких старих 
расколничких групација које су изазивале недоумице по питању како поступати са 
њима ако се евентуално враћају Цркви. Реч је о катарима, односно новацијани из 
доба цара Деција (249–251)16 или чистим који нису имали никаквих догматских 
скретања и заблуда. У Цркву су примани, ако се кају, не кроз Свету тајну крштења, 
већ благосиљањем, што се у духу 7. канона Другог васељенског сабора може 
схватити као миропомазање. На исти начин су у Цркву примани и новацијани и 
донатисти. У овом канону се инсистира да долазећи катари треба да признају управо 
оне заблуде због којих су били ван Цркве, а то је да признају другобрачне хришћане 
и да ће исто тако имати општење са хришћанима који су се, у току прогона, одрекли 
вере (пали су), а касније су се покајањем вратили у Цркву17. Ово не мора да значи да 
је Црква толерисала други брак својих верника – они су подвргавани одређеној врсти 

                                                                                                                            
А. Јевтић, Свештени канони Цркве, 433–444, посебно канони 1, 3, 9, 10, 11, 13. 
14 P. L’Huillier, Ibid, 46–7; C. Vogel, Primatialite et sunodalite dans l’Eglise locale Durant la periode 
ante-niceene, Aspect de l’Orthodohie, Paris, 1981, 53. и даље. 
15 Једно од најстаријих описаних поклоничких путовања у Свету Земљу јесте Peregrinatio 
Aetheriae ad loca Sancta, према: Egerie, Journal de vouage, P. Maraval (1982), Sources chretiennes 296, 
српски превод и издање Хаxи Драгољуб Стојановић-Никац, Београд 2003, ред. превода Д. 
Петровић и Р. Поповић. 
16 Блажени Јероним, De viris illustribus, 93. Гангрски помесни сабор (око 340. године) у својих 
више правила бави се катарима: канони 1, 2, 3, 4, 9, 10, 18. 
17 Епископ Атанасије, Исто, стр. 72, напомена 22. 



 50

епитимије као другобрачници. Такви су сматрани као они „који су у току прогона 
пали“ и били су принуђени да се одређено време кају.18 Канон (8) исто тако признаје 
свештене чинове које су расколници имали. При овоме се водило рачуна да су 
повратници у Цркву остајали у истим свештеним чиновима ако се нађу у граду или 
месту где није било свештенства католичанске Цркве. Уколико се пак догоди да у 
одређеном граду већ постоји епископ, повратник је имао само име и част епископа 
или је могао бити хороепископ или презвитер, како се не би нарушило древно 
правило црквеног литургијског и канонског поретка: у једном граду не могу бити два 
епископа, јер у једном граду један је епископ. Клирици који су долазили у Цркву из 
катарских или новацијанских расколничких групација признавани су у истом степену 
полагањем руку, што С. Тројицки сматра да је била у ствари Света тајна покајања, 
позивајући се на став патријарха Тарасија председавајућег на Седмом васељенском 
сабору (787)19. Овако благ став Оци сабора су имали из разлога да се новацијани 
врате у крило Цркве, а посебно њихови клирици „полагањем руку“ 20. 

Седми канон има вероватно у виду и расколнике познате као мелитијевце, по 
епископу Мелитију Ликопољском, који су били строги према онима који су поклекли 
у вери у току Диоклецијановог и Максимијановог прогона хришћана 303–304. 
године. Можда најаутентичније сведочанство ко је био Мелитије и мелитијевци, 
неколико деценија касније, даје Св. Епифаније Кипарски21. Одвојио се од Цркве са 
великим бројем епископа, свештеника, монаха и народа под именом „Црква 
мученика“. Клирике који су пали у току прогона, ако се кају, могли су бити 
примљени у Цркву као обични верници22. Касније, после сабора у Никеји, нажалост, 
удруживали су се са аријанцима против Цркве и Св. Атанасија Великог23. Једно од 
старих и крупних питања којим се бавио Први васељенски сабор јесте и питање 
датума празновања Пасхе, односно Васкрса, о чему има трага код каснијих црквених 
историчара24. 

Од оних који се рукополажу у свештене чинове захтевала се чистота живота, 
живота у духу саме вере. Ако тога није било, рукоположење је неважеће. У 9. 
правилу овог сабора такав поступак је „против канона“ било да је кандидат за 
рукоположење исповедио пре рукоположења своје грехове, па рукоположен, било да 
се о његовим гресима сазнало накнадно после самог рукоположења. Неотклоњиве 
сметње за примање свештеног чина нису застаревале. У канону се, додуше, не наводи 
који су греси у питању, само се каже да је то „против правила“. Овде се мисли на 
Апостолско 25. и 61. правило у којима се јасно каже да је реч о тешким гресима као 
што је, крађа, прељуба, блудочинство или гажење заклетве, који су неспојиви са 
презвитерским чином, било да се ради пре или после рукоположења25. 

                                                 
18 С. Тројицки, Чему нас уче канони Првог васељенског сабора, 241. 
19 С. Тројицки, Исто, стр. 243. Патријарх Тарасије, Mansi XII, 1022. 
20 P. L’Huillier, Ibid, 59. Rhalles-Potles II, 136, мишљење Јована Зонаре и Теодора Валсамона. 
21 Св. Епифаније Кипарски, Против јереси, 48,1, ПГ 42, 184–201. А. Јевтић, Патрологија 2, 
Београд 1984, 21. Св. Епифаније каже да је Мелитије био угледни епископ, заузимао је у Египту 
друго место после Св. Петра Александријског (+311), Исто, 48,1. 
22 Св. Епифаније, Исто, 48,1. О томе како су мелетијевци примани у Цркву видети: Писмо Отаца 
сабора код, С. Схоластик, Црквена историја 1, 19. 
23 Св. Епифаније, Исто, 48,7; 48,8; 48,9. 
24 Детаљније о овоме са најновијом литературом видети, Р. Поповић, Васељенски сабори – 
одабрана документа 1, Београд 2012, 91–101, као и зборник радова у част Милутина 
Миланковића, Календарско знање и допринос Милутина Миланковића, Београд 2012. 
25 Правила,  38–39. 
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Следећих неколико канона овог Сабора бави се, иако су прогони престали, 
свежим питањем палих хришћана у току недавних прогона. Правило 10. је веома 
јасно: они који су се у току прогона одрекли Христа, нису могли постати свештена 
лица. Канон следује 62. Апостолском правилу које има у виду клирике који се 
одрекну Христа. Сличну праксу бележи црквени историчар Јевсевије Кесаријски када 
говори о Новатовом расколу у Риму средином  трећег века26. 

Палим хришћанима бави се и следећи 11. канон. Он има у виду вернике који 
су се без велике невоље, у току Ликинијеве тираније27 одрекли Христа. Овај прогон 
је био још веома свеж, и како се у правилу каже, отпадање од вере било је без велике 
нужде: није било јаких принуда, одузимања имовине, као ни опасности или нечега 
другог (вероватно се мисли на прогонство, губитак службе, смртна казна). Такви, ако 
покажу жељу да се врате у Цркву, старањем епископа, подвргавани су посебној 
покајној процедури која је трајала 12 година. Наиме, ако се искрено кају три године, 
проводили су испред улаза у храм молећи опроштај од хришћана који су долазили на 
богослужење; затим су се седам година молили у дну храма заједно са онима који су 
се припремали за Крштење – са оглашенима или катихуменима, затим су се две 
године молили заједно са свим осталим верницима, и тек тада су препуштани Светој 
тајни причешћа, односно постајали су хришћани у правом смислу те речи.  

Да је духовно превирање унутар Цркве још увек било велико као последица 
недавних прогона, посебно у војсци, показује 12. правило. Међу великим и храбрим 
исповедницима помиње се знатан број војника и војних заповедника који су остајући 
чврсто у вери, одбацивали војничке појасеве, што значи да су били спремни да 
пострадају за Христа. Међутим, догађало се да је међу њима било и колебљивих у 
вери, који су одбацили појасеве, предомислили се, односно уз помоћ поклона, 
постајали су поново војници, односно многобожци.28 За такве правило предвиђа, ако 
желе да се врате у Цркву, потребно је да три године у храму стоје и слушају, десет 
година да припадају, односно да заједно са оглашенима излазе из храма, и тек после 
тога пуноправно учествују у животу Цркве. Правило, такође, има у виду и 
појединачне случајеве искреног кајања, тако да је надлежни епископ могао и 
човекољубивије поступити према таквима. Ако се пак догоди да неко од одлучених и 
подвргнутих вишегодишњем покајању, нађе се на самрти, пре истека одређеног 
времена за покајање, могао је примити Свето Причешће, као попутнину. Ако се пак 
догоди, правило и то предвиђа, да дотични остане жив, није се даље причешћивао, 
већ је с њим поступано како одговарајућа правила одређују.  

Међу хришћане, макар само по имену убрајани су и они који су се 
припремали за Крштење, односно оглашени или катихумени. Да је то тако, потврђује 
14. правило овог Сабора29. Ако се догоди да у току прогона и оглашени  отпадну од 
вере, они су, такође, подвргавани покајању. Они су имали да три године проведу као 
покајници, и тек онда су враћани у ред оглашених. Дакле, њихово Крштење је 
одлагано најмање за три године, јер су од вере отпали пошто су „већ названи 

                                                 
26 Јевсевије Кесаријски, Црквена историја, 6,43. 
27 О Ликинију као Константиновом савладару и његовом ставу према Хришћанству, мој 
предстојећи рад у припреми: Да ли је Ликиније прогонио хришћане само као хришћане или као 
Константинове политичке присталице? 
28 Такође, има се у виду сукоб Константина и Ликинија када је Ликиније из војске отпустао 
официре хришћане плашећи се да су верни његовом политичком супарнику Константину, о чему 
сведочи Јевсевије Кесаријски, Живот Константинов 1, 56. Јевсевије Кесаријски, Црквена 
историја, 10,8. 
29 Епископ Никодим Милаш, Правила 1, 217–218. 
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хришћани“, односно били су они који су слушали хришћанску поуку која је обавезно 
претходила самом Крштењу. 

Правило 15. и 16. баве се клирицима, односно епископима, презвитерима и 
ђаконима који су по старом обичају рукополагани са назначењем, односно за одређено 
место или град. У време сложених аријанских смутњи долазило је до честих 
премештања и померања клирика („из града у град“ - дакле, у једној епископији која је 
могла имати више градова, што је изазивало велике нереде у Цркви. Епископ је могао 
променити град, ако то по великој потреби одлучи сабор епископа. За презвитере и 
ђаконе, када је реч о премештају, одлучује надлежни епископ. Уколико остану у граду 
за који нису одређени и оглуше се о опомену свог епископа те и даље остану тамо, 
могли су бити третирани као обични верници, а не као презвитери и ђакони. Теодор 
Валсамон помиње епископово отпусно писмо којим се потврђује да је дотични 
рукоположен, што је свакако био редовни начин комуникације у раној Цркви30. 

Канон 17. опет има у виду клирике и чистоту њиховог живота. Овде је реч о 
позајмљивању новца уз обавезни постотак, односно камату. Вероватно је овај порок 
био раширен међу свештенством, јер ово правило до појединости разматра овај 
проблем. Постотак према тумачењу Јована Зонаре31 и Теодора Валсамона, износила је 
12%. У другом делу канона има се у виду давање новца на зајам уз половину постотка, 
односно 6%. Наиме, догађало се да свештено лице некоме уступи новац да обави 
позајмицу, али овога пута уз половину камате. И овај вид каматарења строго се 
забрањује свештенству под претњом извргнућа из клира. Овим се само потврђује 
древна пракса у Цркви која забрањује каматарење, насупрот онога што је било на снази 
по римским државним законима или пракси која је постојала у јеврејским заједницама 
која је дозвољавала каматарење Јевреја са нејеврејима, али не и међусобно32.  

Следећи 18. канон говори о месту и служби ђакона у свештеном клиру 
Цркве. Ђаконска служба је древна и у Цркви по много чему незаменљива. Овај канон 
само говори о добром поретку међу клирицима у свештеном олтару. У 
евхаристијском приносу ђакони су  „служитељи Епископу“ и „нижи су од 
презвитера“. Ђакони се причешћују после свештеника, односно примају Причешће 
од презвитера или епископа. Нарушавање овог освештаног литургијског поретка  
запрећено је у овом правилу лишењем ђаконства.  

Правило 19 говори о јеретицима павлинианистима који постоје још од 
половине 3. века. Ради се присталицама бившег епископа Павла Самосатског33, који 
је погрешно учио о хришћанској вери у једног Бога као Свету Тројицу. Сматрао је да 
је Бог један, монарх, самац, и да је срамотно говорити о Богу као тројичном бићу, јер 
га је то подсећало на вишебожје – многобоштво. Такође, по његовом мишљењу, 
Господ Христос је рођен од Свете Дјеве Марије као обичан човек који се током 
живота усавршио и био од Бога обдарен изобиљем благодати. Сматра се с правом да 
је оваквим својим учењем инспирисао, скоро једну стотину година касније Фотина 
епископа у Сирмијуму (Сремска Митровица), који је као јеретик осуђен и збачен са 

                                                 
30 Правила, 53. P. L’Huillier, Ibid, 74. 
31 Правила, 59–61. 
32 P. L’Huillier, Ibid, 76. 
33 Епифаније Кипарски, Против јереси, 65, ПГ 42, 12–29; Јевсевије Кесаријски, Црквена историја 
7,29 – Павлин је дошао за епископа у Антиохију после смрти епископа Димитријана око 261. 
године. Као јеретик, осуђен је први пут на локалном сабору у Антиохији 264. године, а коначна 
осуда је уследила 268. године. Пошто није хтео да напусти епископску катедру и град, морала је да 
интервенише војска цара Аурелијана 272. године (Јевсевије, Исто, 7,30). 
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катедре чак и од стране самих аријанаца34. Пошто су одбацивали веру у Свету 
Тројицу њихово крштавање није Света тајна, а самим тим и њихово свештенство није 
важеће35, како с правом констатује Јован Зонара. Они од павлиниана који желе да 
приђу Цркви крштавани су као незнабожци, а који су били достојни могли су 
примити и Свету тајну свештенства. Дакле, њихово наводно крштење и свештенство 
за Цркву били су неважећи.  

Правило, такође, помиње и жене ђаконисе, које су то постајале, према Ј. 
Зонари после 40. године живота, наравно ако су достојне. Из овог правила се исто тако 
види да су се ђаконисе од осталих верника – лаика разликовале само по оделу, које су 
добијале по благослову надлежног епископа. Служба ђакониса позната је у Цркви од 
почетка: у току прогона посећивале су заробљене жене хришћанке у тамницама и 
затворима, давале су хришћанске поуке женским особама и деци, помажу епископима 
и свештеницима приликом крштавања особа женског пола као и при Светој тајни 
миропомазања. Посебно је била запажена улога жена у Цркви на подручју Сирије 
одакле је Павле дошао за епископа у Антиохију. Вероватно је за Антиохију таква 
пренаглашена улога жена у црквеном животу била упадљива и доводила се у везу са 
Павлом Самосатским. Отуда се исто правило (19) овог Сабора бави и павлинијанима и 
ђаконисама. Правило једноставно констатује да ђаконисе не припадају клиру, односно 
свештенству36. Достојне женске особе у овај чин увођене су обичним полагањем руку 
епископа. Ако се пак догоди да неко од православних оде у павликијанисте, а потом 
жели да се врати у Цркву кроз покајање, такав, по мишљењу канонисте Теодора 
Валсамона, није поново крштаван – (већ је крштен), већ је само примао тајну 
Миропомазања. Догодили се да неко од православних прими павликијанско 
„крштење“, по истом тумачу, он је постајао истински павликијаниста и ако жели да се 
врати Цркви, морао је бити крштен. Исти поступак је примењиван и за хришћане који 
су прелазили у мухамеданство, па се враћају Цркви37. 

Најзад, последње 20. правило има у виду прослављање Недеље, Дана 
Господњег, као дана Христовог и нашег васкрсења. То је први или осми Дан, слика 
вечног и незалазног дана вечног царства Божијег, односно Васкрсења и вечног 
живота у Христу Исусу Господу нашем. Тога дана хришћани се моле стојећи – 
устајући, као што је Господ Христос устао из живоносног Гроба. Исто правило важи 
и за дане Свете Педесетнице – од Васкрса до Духова.   

 
Закључак 

 
Макар и летимичан преглед правила Првог васељенског сабора (325. године) 

даје нам јасан увид у унутрашњи живот и поредак Цркве, не само почетком 4. века. 
Највише је правила која говоре о свештенству, што је разумљиво ако се има у виду 
светотајински живот Цркве и њених чланова. Војујућа Црква (ecclesia militans) овде 
на земљи има своју окосницу управо у клиру. Ко је и под којим условима могао 
постати свештено лице, какав је живот клирика, најважније је питање које се није 
могло заобићи. 

                                                 
34 P. L’Huillier, Ibid, 80. 
35 Правила, 70. 
36 Епифаније Кипарски, Против јереси, 79; P. L’Huillier, Ibid, 81. С. Тројицки, Чему нас уче 
канони Првог васељенског сабора, Хришћански живот 1(1925), 238–239, сматра да ђаконисе имају 
само хиротесију. 
37 Правила, 72–73. 
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Друга група питања која су присутна у правилима овог Сабора јесу расколи 
и јереси, који су углавном наслеђени из претходног доба и последица су, или прогона 
Цркве, или су плод живота и постојања Цркве у објективној слободи у Римском 
царству, када се све више као изазовно постављало питање како хришћани, односно 
Црква, користи објективно јој дату слободу, не само Миланским едиктом (313). С 
друге стране, мора се, исто тако, имати у виду да правила Првог васељенског сабора 
углавном нису нова, она најчешће следују „старим обичајима“ или пак „правилима“ 
која у Цркви већ постоје, да ли у виду записаних правила или неписаног поретка који 
има снагу усменог Предања које је све више, у новим околностима, и записивано у 
виду канона или правила. 
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Radomir Popović 
 

ECCLESIASTICAL CIRCUMSTANCES IN THE TIME OF CONSTANTINE THE 
GREAT IN LIGHT OF THE CANONS OF THE COUNCIL OF NICEA 

 
 Even a quick glance at the regulations of the First Ecumenical Council (AD 325) 
gives us a clear insight into the internal life and order of the Church, not only in early 4th 
century. Most regulations pertain to the clergy, which one can understand, having in mind the 
sacramental life of the Church and her members. The “military church” (ecclesia militans) here 
on earth is grounded precisely in the clergy.  Who and under what conditions could become a 
priest, what the life of priests was like – was the most important question, one which could not 
be avoided. 
 The second group of questions present in the regulations of this Council are schisms 
and heresies, which were mostly inherited from a previous period and were a consequence of 
either the persecutions against the Church or the life and existence of the Church in the 
objective freedom in the Roman Empire, when there was a growing question of how 
Christians, i.e. the Church, were using the freedom they had been objectively given, not only 
through the Edict of Milan (313). On the other hand, one should also have in mind that most 
regulations of the First Ecumenical Council were not quite new, that they derived from “old 
customs” or “rules” that already applied in the Church, whether as written rules or as an 
unwritten order, a handed down, oral Legacy, which in the new circumstances was beginning 
to get written down as canons or regulations.  
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CONSTANTINE THE GREAT – Ο  ΙΣΑΠΌΣΤΟΛΟΣ 

 
Abstract: By analysing its occurrences in byzantine liturgical texts, it looks like 

that, from a semantic point of view, ἰσαπόστολος has not the meaning of ‘equal in rank to 
the Apostles’. The meaning of ἰσαπόστολος is related to the idea of positive attitude of men 
towards the calling of God to a certain mission. According to the hymnography of 21st of 
May, Constantine the Great is described as ἰσαπόστολος, among other, for the same reason, 
i.e. for having positively answered to the calling of God. Within this respect, it is less 
probable that the title ἰσαπόστολος given to Constantine is to be related to the burial 
architecture of the Apostles’ Church of Constantinople. 

Key words: Constantine the Great, Helen, equal to the apostles, Byzantine 
hymnography 

 
Constantine the Great appears to be one of the most praised and worshiped Saints of 

Christianity. A large number of hymns and other liturgical texts are dedicated to the figure of 
the emperor who remained in Christians’ conscience as the Liberator of Faith. Together with 
his mother, Helen, he bears the surname of ἰσαπόστολος, ‘equal to the Apostles’.  

Modern scholars have tried to emphasize the role of the Christian rhetoric – 
especially of Eusebius – in assigning Constantine the surname and the status of 
ἰσαπόστολος. Generally – and this general opinion is somehow condensed and expressed by 
Gilbert Dagron –, the equality to the Apostles is referred to in the modern historiography as 
a claim of Constantine himself. Dagron, for instance, states1 that the epithet ἰσαπόστολος 
qualifies Saint Paul2, as he had been converted and called to preach the Gospel by God 
Himself. It is also to be found as designating the Apostles of the second generation – those 
who spread the word of the Gospel to different peoples or countries – or referring to great 
figures related to Jesus or to Saint Paul, such as Mary Magdalene or the Great Martyr 
Thecla. Again, Aberkios, the Bishop of Hierapolis, bears the name of ἰσαπόστολος, related – 
in the opinion of Dagron – to the idea of preaching. We can understand – continues Dagron 
– that Constantine, a sovereign who had Christianised the Roman Empire, could have easily 
claimed the title of “equal to the Apostles” or he could have easily received it from the 
mouth of a panegyrist.  

Yet, I have found no cited place from the ancient sources to show that Constantine 
himself would have claimed the title of ἰσαπόστολος. Nor has Eusebius assigned this epithet 
to Constantine. We know the following, from the fourth book of Vita Constantini: When he 

                                                 
1 Dagron 1996, 153. 
2 Nevertheless, neither the biblical text, nor liturgical hymns dedicated to Saint Paul mention ἰσαπόστολος 
attributed to the Apostle of the Nations.   
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built the Church of the Twelve Apostles in Byzantium, Constantine would also have had in 
mind the preparation of his own burial place in the church, surrounded by the 12 thekai – 
perhaps empty sarcophaguses – of the 12 Apostles (4,60,3). By this measure, he would 
have made sure that he would share the same addressing (πρόσρησις) as the Apostles and 
benefit from the future prayers that believers would address to the Apostles.  

It is not my aim here to argue whether Constantine had the human ambition of being 
considered equal to the Apostles, or that he had the consciousness of apostolicity, in the sense 
provided and preached by the Eastern ecclesiology. I would only like to sketch a history of 
ἰσαπόστολος in the Byzantine historiography and liturgical texts, with its use within the 
respective contexts; then, to reveal the meaning of the epithet from the perspective of the 
Eastern Christian theology; in addition, I will try to provide some possible reasons why the 
Christian community attributed the surname ἰσαπόστολος to Constantine.  

 
The use of ἰἰἰἰσαπόστολοςσαπόστολοςσαπόστολοςσαπόστολος in historiography and in hymnography. 

 
First of all, the use of ἰσαπόστολος is much more extended than Dagron apparently 

says. Besides Mary Magdalene, Thecla, Aberkios and the so-called “Apostles of second 
generation”, the surname is also assigned to many other Saints: Photine (the Samaritan 
Woman from the Well), Nino of Georgia, Patrick of Ireland, Cyril, Methodius, Boris I, or 
even more recent, as, for example, Cosmas the Aetolian (1714-1779) or Nicholas of Japan 
(1936-1912). The Three Hierarchs of the 4th century (Basil the Great, Gregory the 
Theologian and John Chrysostom) are called ἰσαποστόλους ἐν χάριτι in a fragment of the 
Matins. Latin sources also refer to the equality to the Apostles. The Archbishop Peter of 
Marca, in his Dissertatio de theca Sancti Ioannis Baptistae […]3, describes the shrine with 
the relics of Saint John the Baptist, who is addressed to with the words: melior Prophetis, 
aequalis Apostolis, originally Greek, but rendered in Latin translation by a certain 
Archbishop Thebanus.  

As we can see from their lives, the Saints bearing the surname of ἰσαπόστολος are, 
generally, but not necessarily, related to the idea of preaching the Gospel or that of 
converting peoples to Christianity. Of course, apostleship itself is related to preaching the 
Gospel or to converting peoples to Christianity. But there is another aspect related to 
apostleship and consequently to the state of ἰσαπόστολος, that I shall look at later.  

In historiography stricto sensu – provided that the Lives of Saints or Synaxaries are 
not taken into account – there is no much evidence of ἰσαπόστολος. I have found five quite 
late occurrences, four of which are related to Constantine: one in the History of Michael 
Attaliates (11th century), two in the Epitome historiarum of Zonaras (11th-12th centuries), 
one in the History of John VI Cantacuzenus (14th century), the last with reference to both 
Constantine and Helen. Another occurrence of ἰσαπόστολος, belonging to the 
Chronographer Ephraem, refers to Saint Thecla. None of the places found explains why 
Constantine, Helen or Thecla are named as such: the epithet ἰσαπόστολος ς appears to be a 
common surname of the respective Saints.  

In the Byzantine hymnography recorded in the Greek Menaia, we find 
ἰσαπόστολος assigned to Thecla, the Three Hierarchs and, of course, Constantine and Helen. 
The Menaia contain mentions of ἰσαπόστολος attributed to other Saints, as well, but not in 
hymnography itself: they are the texts used in Synaxaries, on the feast days of Mary 
Magdalene, Aberkios and Kosmas the Aetolian: µνήµη τοῦ Ἁγίου or τῆς Ἁγίας.  

                                                 
3 Petrus de Marca 1771, 49. 
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Besides that, there are two occurrences of ἰσαπόστολος that require special 
attention: 

1) One in a Stihera from the Vespers4 dedicated to the Martyrs Markianos and 
Martyrios (25 October), the notarii of Paul the Confessor, the Patriarch of Constantinople 
(in the time of Constantius II). It is not them who are named ἰσαπόστολος, but their role 
model, Paul the Confessor:  

‘And, obedient to Paul the equal of the apostles, the pastor and teacher of true 
dogmas, they set at nought the heresies of Arius and Nestorius’5. 

It is quite interesting that the hymnography dedicated to Paul (6 November) does 
not call him ἰσαπόστολος or ἀπόστολος. He is referred to as one of the most important 
fighters against Arius and Macedonius, being one of the Confessors of Orthodoxy.  

2) The second one is related not to a person, but to the noun δρόµος, in the first 
Stihera (Vespers) dedicated to the Blessed Hieromartyr Antipas, the Bishop of Pergamus 
(11 April): 

‘[…] following a way equal to that of the Apostles, you, Pious […]’6 
Nevertheless, the hymnography dedicated to Antipas does not refer to any action 

of his that could be considered specific to an Apostle.  
As for the Martyr Thecla (24 October), she bears both the surname of ἰσαπόστολος 

and that of ἀπόστολος (3rd Stihera of Lauds). Neither preaching the Gospel, nor 
Christianising peoples is related to Thecla and her apostolicity. In the hymnography she is 
praised as a first woman martyr and as a follower of Paul’s, whose words about virginity 
she listened to, by leaving her fiancé, Thamyris, in order to spouse Christ, the Bridegroom 
of the Church. 

I shall come back later to the hymnography dedicated to Constantine.  
So far, from the liturgical texts I indicated, we might conclude the following:  
1) Being an ἰσαπόστολος does not necessarily imply the idea of preaching the 

Word of God to non-Christians, or that of converting peoples to Christianity.  
2) None of the texts involved suggest that ἰσαπόστολος means ‘equal in rank with 

the Apostles’.  
 

The meaning of ἰἰἰἰσαπόστολοςσαπόστολοςσαπόστολοςσαπόστολος. 
 
What does it mean, then? In order to clarify the meaning of ἰσαπόστολος, it is 

necessary to clearly understand the meaning of ἀπόστολος, beyond the significance of what 
we generally know about the Twelve Apostles of Jesus Christ, i.e. the Disciples of Christ 
who were sent by Him to preach the word of God to everybody and baptize everybody in 
the name of the Father, of the Son and of the Holy Spirit. First, we know that ἀπόστολος is 
not only the designation of the Twelve Apostles, but of other 70 (or 72) Apostles, who 
accompanied Jesus Christ. Those are the Apostles who had direct contact with Jesus, during 
His life on Earth before the Assumption to Heaven. But there are other people called 
Apostles, as we have seen in the case of Thecla. But the best known case of an Apostle who 
had not been in direct contact with Jesus before the Assumption is that of Paul, who 
designates himself ‘the called Apostle’, κλητὸς ἀπόστολος.  

                                                 
4 It is the Stihera introduced by «∆όξα… Καὶ νῦν…».  
5 «Παύλῳ δὲ πειθαρχοῦντες ἰσαποστόλῳ, ποιµένι καὶ διδασκάλω τῶν ἀληθῶν δογµάτων, Ἀρείου καὶ 
Νεστορίου καθεῖλον τὴν διαίρεσιν». 
6 «[…] δρόµον ἰσαπόστολον ἀνύων, Ὅσιε […]». 
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A recent biblical study7 on the First Epistle to Corinthians has shown that, 
according to Saint Paul’s theology, apostleship cannot be separated from calling: the 
Twelve Apostles themselves were called to apostleship by Jesus and Paul becomes an 
Apostle after having been called. The calling represents – in Saint Paul’s theology and 
generally in the biblical theology – the basis of the relationship between God and human 
and, consequently, a fundamental ecclesiological concept. By taking into account the 
ecclesiology of Saint Paul, one can say that the Church is the assembly of those who have 
answered the calling of God8. The apostleship represents one of the special missions of the 
fκκλησία, a mission to which God calls; therefore, an Apostle is the one who positively 
answered to the calling of God to this mission. 

Therefore, the ἰσαπόστολος is one who positively answers to the calling of God, for 
the same mission that the first Apostles had. Hence, ἰσαπόστολος can be applied to those 
who preached the Gospel and / or converted peoples to Christianity. ἰσαπόστολος cannot be 
regarded as ‘equal in rank to the Apostles’. The Apostles themselves are not equal in rank 
to one another. Nor are they equally worshiped. Thus, ἰσαπόστολος does not concern 
equality in rank, position, worship, importance etc.  

 
Constantine – ἰἰἰἰσαπόστολοςσαπόστολοςσαπόστολοςσαπόστολος. 

 
Let us go back to hymnography, this time in order to see in what contexts 

ἰσαπόστολος is applied to Constantine the Great (21 May). Hymnographers praise the ‘equal 
to the Apostles’ Constantine for being ‘illumined by the rays of the Spirit’ (φωτισθεὶς ἀκτίσι 
τοῦ Πνεύµατος), for having gathered the whole Church of Christ in the city of Nicaea, for 
having served Orthodoxy in the light of the Holy Trinity, for having seen the sign of the 
Cross in the sky, for having received the knowledge of the Spirit etc. 

I would like to bring forth one of the given texts from Vespers: 
‘You did not receive the calling from men, but, like the divine Paul, you rather 

had it from the high, from Christ God, o, glorious Constantine, equal to the Apostles. For, 
beholding the sign of the Cross in the sky, you were thereby caught as goodly prey and 
therein you have been shown to be an invincible victor over enemies visible and invisible.’9  

The fragment shows Constantine as being called by Christ, as Paul was. We can 
see that the calling of God is once again the fundament of being an Apostle, generally of 
being a Saint. According to the Eastern ecclesiology, sanctification, in its invisible side, is 
the privilege of God Himself, Who chooses His servants for special missions, by calling 
them; of course, apostleship is activated when the servant positively answers to the calling. 
In its visible side, sanctification – or even the simple assigning of a certain epithet –first 
requires recognition by the people, by the assembly of Saints, which is the Church, and 
only afterwards confirmation by the ecclesiastical authorities. Thus, the title of ἰσαπόστολος 
may have been first used by a certain hymnographer in relation to Constantine and 
confirmed by the Eastern Church, by its continuous and uncensored use as such.  

 

                                                 
7 Gordon 2009.  
8 Gordon 2009, 62. 
9 «Οὐκ ἐξ ἀνθρώπων τὴν κλήσιν ἔλαβες, ἀλλ’ ὡς ὁ θεσπέσιος Παῦλος ἔσχες µᾶλλον, ἔνδοξε, ταύτην ἐξ 
ὕψους, Κωνσταντῖνε Ἰσαπόστολε, παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, τὸ γάρ σηµεῖον τοῦ Σταυροῦ ἐν οὐρανῷ 
θεασάµενος, καὶ δι’ αὐτοῦ ἀγρευθείς, ὡς κάλλιστον θήραµα, ἐν τούτῳ καὶ νικητής, κατὰ ὁρωµένων καὶ 
ἀοράτων ἐχθρῶν, ἀπεφάνθης ἀήττητος» (Λιτή, Στιχηρά Β’). 
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Conclusion 
 
In conclusion, we may say about the title ἰσαπόστολος assigned to Constantine the 

following: 
1) From a semantic point of view, ἰσαπόστολος has not the meaning of ‘equal in 

rank to the Apostles’, but ‘having a similar mission to that of the Apostles’, as a 
consequence of the positive attitude of Constantine towards the calling of God.  

2) The title ἰσαπόστολος is given, not claimed by Constantine. Thus, it cannot be 
related to the fact that Constantine wanted to be buried in the middle of the empty tombs 
dedicated to the Apostles in their Church of Constantinople.  
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Октавијан Гордон 
 

КОНСТАНИН ВЕЛИКИ – Ο ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
 
Чини се да је Константин Велики један од најхваљенијих и најпоштованијих 

хришћанских светаца. Велики број химни и других литургијских текстова посвећен је 
лику цара који је остао у свести хришћана као Ослободилац Вере. Заједно са својом 
мајком, Јеленом, он носи назив ἰσαπόστολος, ‘равноапостолни“. Овај рад приказује 
историјат епитета ἰσαπόστολος у византијској историографији и литургијским 
текстовима, те питању како је дошло до тога да Константин и Јелена добију тај назив. 
Такође се врши поређење између епитета ἰσαπόστολος и његових латинских 
еквивалената у западној литругијској литератури касне антике. Такође се истичу и 
разлике између главних хришћанских деноминација (православаца, католика и 
протестаната) по питању разумевања Константинове титуле ἰσαπόστολος као 
последице тих разлика за теологију и хришћанску заједницу.  
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CONSTANTINE THE GREAT AND THE CEREMONIAL  

OF THE ECUMENICAL COUNCILS 
 
Abstract: The terms ecclesiastical order and ceremonial procedure mean the 

unwritten and written rules that govern, shape, record, and secure the ecclesiastical 
customs and practices in the Orthodox Church.     

This paper will argue that Constantine the Great significantly contributed to the 
genesis of ecclesiastical ceremonial procedure through the First Ecumenical Council of 
Nicaea in 325, and his work was continued by his successors in the following Ecumenical 
Councils. More specifically, with letters (κλητήρια γράµµατα) the emperor invited 
metropolitans and bishops to come to Nicaea. The letters-invitations informed the bishops 
of the exact date and place that the Council would meet. Moreover, Constantine as the 
organizer was responsible for covering the travel and accommodation expenses of the 
participants in the Council.  

The imperial ceremonial procedure was not confined to a static repetition of dry 
protocol. On the contrary, it offered a vision, a representation of the heavenly order and of 
the ideals of decency, good behaviour, clarity and harmony. For Constantine the Great not 
only called the Council, but he ensured the Council’s smooth conduct. 

Consequently, the ceremonial procedure that started with Constantine the Great at 
Nicaea was continued in the Ecumenical Councils that followed. But most importantly, the 
same ceremonial procedure is being applied today, in various conferences, pan-orthodox, 
inter-Christian etc, convened by the Ecumenical Patriarchate - as primus inter pares, 
showing the contribution of Constantine the Great to the genesis of the ecclesiastical 
ceremonial procedure. 

Key words: Constantine the Great, Ecumenical Councils, ceremonial procedure, 
letters of invitation, travel and accommodation expenses, heavenly order. 

 
The conversion of Constantine the Great, the first Christian Roman emperor, 

marked a watershed in the history of both the Roman empire and the Christian Church∗1. 
His reign from 306 to 337 witnessed many developments that helped to shape the 

                                                 
∗ We would like to thank Dr. David Gwynn (Royal Holloway, University of London) for his valuable 
comments. 
1 “The more closely Constantine’s life and achievement are studied, the more inevitably is one driven to 
see in them an erratic block which has diverted the stream of human history”. Cf. Baynes 1931, 3. 



 64

subsequent history of Christianity. One of the greatest events of those years was the 
gathering of the first ecumenical council, the Council of Nicaea, in May-June 325. 
Constantine played a central role in the organization of the council, attended the debates in 
person, and enforced the decisions of the assembled bishops. 

The aim of this paper is to present the contribution of Constantine the Great to the 
genesis of ecclesiastical ceremonial procedure. The emperors and bishops who attended the 
subsequent ecumenical councils looked back to Constantine and the Council of Nicaea for 
inspiration and guidance, and the same principles have been followed down to the present 
time in the ecclesiastical customs and conciliar institutions of the Orthodox Church. 

It must be acknowledged that ‘we cannot exploit fully the importance of the First 
Ecumenical Council for the conciliar tradition of the Church, due to the difficult historical 
problems that surround the Council of Nicaea and particularly the loss of the council’s Acta 
and the uncertainties raised by the fragmentary evidence from the sources that do survive’2. 
Nevertheless, it is still possible to trace the role that Constantine played at Nicaea and the 
influence that his example continues to exert on the Orthodox Church today. 

From the moment Constantine the Great recognized Christianity, the Church 
received the patronage and protection of the state. As a Christian, Constantine was the first 
emperor to express a personal concern for the Church’s organization and unity3.  

When he defeated his imperial rival Licinius in 324 and united the entire Roman 
Εmpire under his rule, Constantine discovered that the Church was divided by the 
theological debates begun by the dispute between the Alexandrian presbyter Arius and his 
bishop Alexander of Alexandria4. In response to those disputes, it was Constantine who in 
325 summoned the First Ecumenical Council5 to meet at Nicaea in Bithynia. By doing so, 
Constantine established the practice (συνήθεια-έθος) followed by the later Ecumenical 
Councils, that an ecumenical council was to be called by the emperor6. 

The conciliar institution, of course, already existed within Christianity before 
Constantine. The idea of a Church council appeared with the creation of the very first 
ecclesiastical communities during the apostolic period, with the gathering of the Apostolic 
Synod (Jerusalem 48/49 AD)7, and is inherent in the ecclesiastical way of life as an 
essential means of making decisions and resolving problems. Ten years before he 
summoned the Council of Nicaea, Constantine had already been involved in a major 
western council at Arles in 314 in an unsuccessful attempt to resolve the Donatist schism in 
North Africa8. 

The Council of Nicaea in 325, however, marked a new stage in Church organization. 
According to Professor Pheidas9, ‘the Synod of Nicaea (325) was the first ecumenical synod, 
and thus it formed a new form of expression for the conciliar system of the Church, according 
to the prototype of the Apostolic Synod. For almost three centuries, the Church expressed its 
conciliar consciousness with the help of various historical schemes (local and regional synods, 
conciliar and episcopal correspondence etc), due to the difficult external circumstances. The 

                                                 
2 Cf. Pheidas 1976, 129. 
3 Cf. Koukoussas, Valais 2011, 309. 
4 Cf. Koukoussas, Valais 2011, 312. 
5 Cf. Pheidas 1976, 126-227. 
6 ‘The call of the Ecumenical Councils by the emperor became henceafter tradition. That is why the 
Byzantine emperors convened the remaining Ecumenical councils following the example of Constantine 
the Great’, cf. Pheidas 1976, 151. 
7 Cf. Pheidas 2002, 42-44, 47, 64, 191, for the Apostolic Synod. 
8 On Constantine and the Donatist schism, see Frend 1971. 
9 Cf. Pheidas 1976, 128. 
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ecclesiological capacity, however, to call an ecumenical council was never foreign to the 
Church of the first centuries (…). The call of the First Ecumenical Council neither surprised 
nor puzzled the body of the bishops of the Catholic Church. The Ecumenical council always 
existed in the historic life of the Church, the ecclesiologically undeniable expression of the 
unique perspective of the conciliar ecclesiastical consciousness, and, as such it was preserved 
by the Orthodox Church until now.’  

The purpose of an ecumenical council was twofold10. Firstly, an ecumenical 
council was a large gathering of bishops representing the entire Christian world11, which at 
Nicaea in 325 comprised not only bishops from across the Roman Εmpire but even a few 
bishops from beyond Rome’s borders12. Secondly, such a council was required to debate 
important doctrinal and ecclesiastical matters that affected the entire Church13. 

In 325 those matters included the theological debates over the teachings of Arius 
and the question of the correct date for the celebration of Easter14. 

As a Christian, Constantine had a personal interest in the correct resolution of 
these matters. As the emperor, however, he was equally concerned in maintaining domestic 
peace and ensuring unity within the Church. Like many later Byzantine emperors, 
Constantine knew that religious affairs and particularly religious conflicts could have a very 
damaging effect on the empire15. After he united the empire in 324, Constantine was 
informed of the scale of the Christian debates by his advisor, the Spanish bishop Ossius of 
Cordova. In response, the emperor decided to confront the rivalries by calling the 
Ecumenical Council16. 

The opinion of Professor Pheidas on the same subject is of particular interest. He 
suggested correctly, that ‘emperor Constantine the Great called the First Ecumenical 
Council by inviting to the council with royal letters all the bishops of the Catholic Church. 
But calling the council was, really, due to the request of the bishop of Alexandria, 
Alexander, whose request was delivered to the emperor by the imperial advisor, Ossius of 
Cordova. Consequently, by calling the First Ecumenical Council, Constantine the Great did 
not act arbitrarily. Instead, he followed the advice of the responsible member of the 
ecclesiastical authority, Alexander of Alexandria’17. 

Once the decision to summon a council had been made, the emperor sent letters of 
invitation (κλητήρια γράµµατα) to the bishops with the exact date and place (town) where 
the sessions of the council were about to be held18. The exchange of letters had been an 
important part of Christianity from the very beginnings19. The use of letters for the purpose 

                                                 
10 Cf. Shalmas 2007, 25. 
11 Bishops discussed matters of belief and ecclesiastical good order. Cf. Koukoussas 2004, 19-20. 
12 The vast majority of the attending bishops came from the Greek-speaking eastern Mediterranean, but 
in addition to those who came from the west a handful of bishops came from further afield, including the 
Crimea, Armenia and Persia. See further Honigmann 1939, 17-76. 
13 Cf. Karmiris 1960, 105-106. And Stavridis 1989, 4-6.  Koukoussas, Valais 2011, 309: Thus through 
the Ecumenical Councils, the Church condemned the most important heresies, proceeded to the final 
writing of the doctrine (dogma), and gave effect to the institution of the Pentarchy of the Patriarchs. For 
the institution of the Pentarchy of the Patriarchs, see Pheidas 1977. 
14 The problems arose from the appearance of the heretical teachings, and the disagreement for the Easter 
celebration. Cf. Koukoussas, Valais 2011, 312. 
15 Cf. Papoulidis 1970, 72-73; Koukoussas, Valais 2011, 312. 
16 Cf. Karmiris 1960, 114-122; Pheidas 1976, 130-140. 
17 Cf. Pheidas 1976, 159. 
18 Cf. Papoulidis 1970, 72-73; Koukoussas, Valais 2011, 313. 
19 The exchange of letters, especially between the bishops is an old habit of the Church going back to the 
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of an Ecumenical council further encouraged the development of a large network of 
communication between those who were most directly associated with matters of belief and 
ecclesiastical good order20. 

There were two major forms of imperial letter that were circulated regarding an 
ecumenical council, and again both these practices can be associated with Constantine at 
Nicaea. The first were the ‘imperial sacra’ or ‘holy types’21, namely the royal letters of 
invitation sent to the presidents of the churches and to the bishops who were to participate 
in the council. When discussing the role of such letters in the councils, His Eminence 
Meletions (†), the Metropolitan of Nikopolis and Preveza, supports the view that ‘holy type 
(sacra forma) or sacra were acts of particular nature. In the Councils, before any other 
action taken, the sacra about the assembly is being read first, securing the legitimacy of the 
Council, offering guarantee of the acceptance and the enforcement of its decisions, and 
defining the topics of the agenda’22. 

The second set of imperial letters circulated regarding the Council were the letter-
acts23 that were sent to all the dioceses after the completion of the council. The latter validated 
and recited to the clergy and the people of every diocese the decisions of the council. While 
only a few traces of Constantine’s letters of invitation for Nicaea now survive, we do still 
possess the letters that he circulated at the end of the council preserved in Eusebius of 
Caesarea’s Life of Constantine and in Socrates Scholasticus’ Ecclesiastical History24. 

In addition to sending the letters of invitation to the bishops, Constantine the Great 
also provided them with every possible help for quick transportation to Nicaea in Bithynia. 
He also solved practical problems regarding the bishops’ accommodation, security and 
maintenance, and the preparation of the place where the sessions of the council were about 
to take place25. 

Moreover, although we lack authentic reports of the First Ecumenical Council26, it 
has been suggested27 that ‘the entrance of the emperor in the sessions of the council was 
splendid. The emperor was the central figure of the council, and his participation was an 
unprecedented experience for the Church, because, in this way, the emperor’s personal 
interest and care for what was happening became evident’. 

Under those circumstances, it is believed that the sessions of the council began 
with a short address by Constantine28, who made his interest for the Church and its 

                                                                                                                            
time of the Apostles. Cf. Karavidopoulos 1999, 36. 
‘Most books of the New Testament are written in the form of letters, which were sent by the Apostles to 
the newly established churches, so that the latter could confront the problems that arose. In the post-
apostolic period, the correspondence that was developed, mainly between the bishops and the councils, 
shows the conciliar function of the Church’. Cf. Shalmas 2007, 145. 
20 Cf. Shalmas 2007, 146. 
21 Cf. Shalmas 2007, 162-163. Despite the fact that the original imperial sacra has not survived, we have 
firm evidence, that Constantine the Great invited to Nicaea in Bithynia the bishops from all around using 
letters - ‘τους πανταχόθεν επισκόπους διά γραµµάτων’.  
22 Cf. Shalmas 2007, 162-163. 
23 Cf. Shalmas 2007, 162-163. 
24 Eusebius, Life of Constantine III.17-20; Socrates, Ecclesiastical History I.9. 
25 Cf. Pheidas 1976, 140; Koukoussas, Valais 2011, 313; Papoulidis 1970, 72-73. According to 
Papoulidis, the government covered the costs for the meeting, the transportation and the maintenance of 
the participants. 
26 Cf. Karmiris 1960, 117. 
27 Cf. Koukoussas, Valais 2011, 314. 
28 Cf. Koukoussas, Valais 2011, 314. 
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problems obvious and declared that the bishops were solely appointed to provide solutions 
to those problems29. When his speech ended, he gave the floor to the bishops to organize 
the debates30. There has been much modern controversy over who was the president of the 
First Ecumenical Council, but it seems clear that ‘the council was chaired by eminent 
patriarchs with the support of the emperors or their representatives, ensuring the order and 
‘good behaviour’ of the participants31. ‘The imperial ceremonial was not confined to a 
static repetition of a cold protocol. It was rather a vision, an image that depicted the 
heavenly order, decency, propriety, clarity, and harmony’32. 

Without doubt, Constantine the Great significantly contributed to the genesis of 
the ecclesiastical ceremonial of the ecumenical council. We may, however, ask ourselves 
whether his contribution influenced or not the ecclesiastical ceremonial of the Orthodox 
Church today. The answer to this question is surely positive. 

On a Pan-Orthodox level, the supreme ecclesiastical and administrative body of the 
Orthodox Church is the Pan-Orthodox Council or the Holy and Great Council of the Orthodox 
Church that has been prepared for years. Until the Pan-Orthodox Council shall be convened, 
the supreme Pan-Orthodox institutional and administrative body is represented by the Pan-
Orthodox Conferences and the Meetings of the Heads of the Orthodox Churches. 

In the last sixty years, the conciliar tradition of Orthodoxy has been experienced 
and expressed firstly through the Pan-Orthodox Conferences in Rhodes, Belgrade and 
Chambesy in Geneva (1961, 1963, 1964, 1968), and the other Pan-Orthodox Preparatory 
Conferences, and more recently with the Pan-Orthodox Preparatory Conferences in the 
Orthodox Centre of the Ecumenical Patriarchate in Geneva of which four have so far taken 
place (1976, 1982, 1986, 2009). 

The proceedings of two indicative conferences reinforce our view regarding the 
contribution of Constantine the Great to the genesis of the ecclesiastical ceremonial of 
Orthodox conciliar tradition. 

Firstly, based on the ‘Proceedings of the Preparatory Committee of the Holy 
Orthodox Churches’ (Holy Great Monastery of Vatopedi, Holy Mountain, 1930)33, we may 
demonstrate that before the conference Patriarchal Letters were sent to the Autocephalous 
Orthodox Churches, answering Letters regarding the acceptance of their participation were 
received, and the same practices were followed as at Nicaea for the transportation, 
accommodation and maintenance of the conference participants. Furthermore, throughout 
the sessions, from the beginning to the end, the same practices were ensured. 

Secondly, the Proceedings of the First Pan-Orthodox Conference (Rhodes 1961)34 
demonstrate that the Ecumenical Patriarchate originally announced the gathering of the 
Pan-Orthodox Conference through the Patriarchal Letters sent individually to the Orthodox 
Autocephalous and Autonomous Churches, to the Anglican and Old Catholic Churches, and 
to the World Council of Churches35. 

The Proceedings from the 1961 Conference36 include statements of the aim of the 
gathering, the time, place, and composition of the delegations of the Patriarchates and of the 

                                                 
29 Cf. Koukoussas, Valais 2011, 314. 
30 Cf. Koukoussas, Valais 2011, 314. 
31 Cf. Karmiris 1960, 106. 
32 Cf. Nassis 2011, 402. 
33 Cf. Ecumenical Patriarchate 1930. 
34 Cf. Ecumenical Patriarchate 1962. 
35 Cf. Ecumenical Patriarchate 1962, 7. 
36 Cf. Ecumenical Patriarchate 1962, 18-49. 
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Orthodox Autocephalous Churches, the programme of the sessions, the transportation, 
accommodation and maintenance of the delegates, the replies of the Orthodox Churches, 
the designation of the Patriarchate Delegation (designated President and representatives), 
the organizing committee (with the Patriarchal Pittakion), the final programme of the 
Conference, and information about the arrival of the Representatives in Athens, and their 
departure to Rhodes.  

The second part of the Proceedings37 comprises information about the Conference 
(the official opening first session, regular sessions), the regulation of the function of the 
sessions of the Conference, and the closing of the Conference with the final letters sent by 
the Ecumenical Patriarchate and the answers to them. 

The conciliar ceremonial that began during the reign of Constantine the Great was 
continued in the Ecumenical councils of the following centuries. But no less importantly, 
that ceremonial is still being applied today, in the various Pan-Orthodox and Inter-Christian 
Conferences held by the Ecumenical Patriarchate as primus inter pares, confirming the 
contribution of Constantine to the genesis of ecclesiastical ceremonial and tradition. 

Finally, we agree with the view of Professor Pheidas38, according to which ‘the 
First Ecumenical Council, correctly evaluated, constituted in the fourth century a new 
expression of the Conciliar System. But nobody questioned the Council’s real relation with 
the conciliar consciousness of the Church, because the criteria of the conciliar tradition 
from the past for calling, constituting and running the Council were used and reinterpreted 
according to the prevailing circumstances’. 
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Григориос Лиантас 
Елени Лианта 

 
КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ И ЦЕРЕМОНИЈАЛНЕ ПРОЦЕДУРЕ 

ВАСЕЉЕНСКИХ САБОРА 
 
Термини црквени поредак и церемонијална процедура подразумевају 

неписана и писана правила која управљају, руководе, документују и чувају обичаје и 
праксе у православној Цркви.   

Овај рад изнеће тезу да је Константин Велики значајно допринео настанку 
црквене церемонијалне процедуре током Првог васељенскога сабора у Никеји 325. 
године, те да је његово дело настављено од стране његових претходника на наредним 
васељенским саборима. Конкретније, император је путем писама (κλητήρια γράµµατα) 
позвао митрополите и епископе да дођу у Никеју. Та писма-позивнице обавестила су 
епископе о тачном датуму и месту на коме ће се Сабор састати. Уз то, као 
организатор, Константин је преузео обавезу да покрије трошкове пута и смештаја 
учесника у Сабору. 

Царска церемонијална процедура није била ограничена на статичко 
понављање устаљеног протокола. Управо супротно, она је нудила једну визију, слику 
небескога поретка и идеале пристојности, лепог понашања, јасноће и склада. Јер 
Константин Велики није само сазвао Сабор већ се побринуо и о његовом несметаном 
току. Ово је имало за последицу да се церемонијална процедура која је започела са 
Константином Великим у Никеји наставила и на наредним васељенским Саборима. 
Но, најважније од свега, иста церемонијална процедура користи се и данас, на 
различитим конференцијама, све-православним, међу-хришћанским, итд, које сазива 
Васељенска патријаршија – као прва међу једнакима, што указују на допринос 
Константина Великог настанку црквене церемонијалне процедуре. 
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КОШМАРЪТ НА КОНСТАНТИН: КРИСП И ФАУСТА 
 
Апстракт: През 326 г. император Константин, вече едноличен владетел на 

Римската империя, нарежда да бъде екзекутиран първородният му син Крисп, 
роден от първата му жена Минервина. Скоро след това смъртта си намира и 
втората му жена и майка на тримата му по-млади синове Фауста. Тези събития се 
превръщат в кошмар за самия св. Константин и неговата майка св. Елена, с който 
те живеят да края на живота си. Какво е предизвикало тези крайни действия от 
страна на владетеля? Политика, династични амбиции, наранени чувства или нещо 
друго стои зад тях, за да се стигне до damnatio memoriae на двамата и мълчанието 
за тях в повечето извори от епохата? Можеше ли Крисп да стане приемник на 
баща си на престола и каква би била съдбата на братята му и на самото 
християнство в такъв случай? Настоящият доклад се опитва, на базата на 
известните извори и съвременните изследвания, да хвърли светлина по тези и други 
подобни въпроси. 

Ключови думи: Св. Император Константин, Римска империя, ранно 
Християнство, смъртта на Крисп, смъртта на Фауста, историография, 
исторически източници  

 
Темата на този доклад застъпва събития, свързани с трагичния край на две 

личности, много близки до император Константин, но завършили по трагичен начин 
своя живот – неговия първороден син Крисп и втората майка на неговите деца – 
Фауста. Тук накратко ще разгледаме известните данни за тях и ще формулираме 
хипотези за това, защо се е стигнало до тази трагедия в императорското семейство. 

Като цяло, този сюжет е разглеждан многократно както в изворите, близки 
по време със събитията, така и в по-късната интерпретаторска литература. С оглед 
убежденията на различните автори, налице са и няколко различни хипотези за това, 
какво е предизвикало голямото сътресение в семейството на св. Константин І Велики 
през 326 г. Ето някои от тези опити за изясняване на събитията: 

1. Опит от страна на Крисп за заговор с цел отстраняване на баща му от 
властта, след като вече е управлявал в продължение на 20 години и по смисъла на 
идеята на Диоклециан за функционирането на тетрахията по естествен начин, както 
го е предписал самият Диоклециан, е трябвало да отстъпи властта на своя цезар. Като 
логичен аргумент тук може да се добави фактът, че Крисп е вече в силата си, с добра 
репутация на военачалник, но е с нелегитимен произход, т.е. е незконороден, братята 
му от неговата мащеха Фауста са малолетни и той би могъл да овладее отведнъж 
цялата власт в империята, като евентуално впоследствие се разправи с тях. 



 72

2. Тази мотивация би могла да бъде свързана с многократно посочваното в 
изворите предложение към Фауста да предаде Константин, съответно опитът му за 
нейното изнасилване, и обвързването й със самия Крисп за съвместно управление. 
Всичко това влиза в пряка колизия с издадените малко преди това от Константин 
закони против изневярата и за чистотата на брака. През същата 326 г.Константин е 
бил силно загрижен да защити светостта на брака. Той издал два закона, на 3 
февруари и 25 април, които определят законовите процедури в някои случаи на 
прелюбодеяние,1 и друг, на 4 април, за съблазняване на момиче от нейния 
настойник.2 След това, на 14 юни, друг закон изрично забранява на женените мъже да 
държат наложници.3 

3. Съвсем естествено звучи и хипотезата Фауста, като майка на няколко деца, 
да се е опитала да елиминира незаконородения, но ползващ се с висок авторитет в 
очите на император Константин и войската Крисп, в полза на своите законородени 
деца и на собственото си бъдеще. 

4. Що се отнася до нейната смърт – че това не е било убийство, а опит от 
нейна страна да направи аборт в горещата баня, който е завършил фатално за нея. 

В тази редица от въпроси аз бих искал да поставя още един, който разбира се 
би трябвало да получи своя отговор след едно много задълбочено изследване на 
изворите, а именно – до колко обвързан с християнството е бил самият Крисп, 
въпреки че негов духовен наставник е бил Лактанций, и, ако наистина е ставало 
въпрос за заговор за отстраняването на Константин от престола и възцаряването на 
Крисп – каква би била тогава съдбата на християнизацията на империята и на 
Църквата в нея? 

Но да видим първо кои са главните действащи лица: 
1. Флавий Юлий Крисп (второто име се появява и като Клавдий или 

Валерий) е най-големият син на Константин І Велики, роден около 305 г.4 

(споменаване през 321 г. за неговите детски години (‘pueriles annos’) 5, но вече през 
322 г. му се ражда дете от съпругата му Елена6, т.е. когато е бил на 17 години – нещо, 
което не е невъзможно за онова време, но все пак е показателно; майка му е 
Минервина, вероятно първата жена/конкубина на Константин7. Той е бил образован в 
Галия от Лактанций8. Кръстен е от папа Силвестър І (314-331)9. Провъзгласен е за 

                                                 
1 Cod. Theod.9.7.1. и 9.7.2. 
2 Cod. Theod.9.8Q1. 
3 Cod. lust.5.26, срв. Pohlsander. Crispus: Brilliant Career, Tragic End. In: Historia: Zeitschrift für Alte 
Geschichte, Bd. 33 (1984), p. 82. 
4 Срв. Epit.41, 4; Zos. II, 20, 2 и Zon. XIII, 2, 37. 
5 Pan. Lat. X 36. 3. 
6 CTh IX 38. 1 от 30 октомври 322 г. 
7 Zos. II 20.9; Aur. Vict. Epit. 41. 4; Zon. XIII 2. 37. Въпреки че тези извори я наричат ‘concubina’ и 
‘παλλακή’, тя вероятно е била първата жена на Константин І, за когото изглежда че се е била 
омъжила около 290 г. Pan. Lat. VI 4. 1. Може да се предполага, че тя или е била починала през 307 
г., или се е развела тогава за да може Константин да сключи политически брак с Фауста. Въпросът 
за легитимността (законородеността) на Крисп е от особено значение, когато се опитваме да 
възстановим мотивите за неговото оклеветяване. Трябва да се отбележи също и фактът, че 
Минервина не се появява върху монети, в надписи, или в произведения на изкуството. Кога тя е 
умряла, или кога Константин я изоставя ние не знаем. 
8 Jer. De vir. Ill. 80. 
9 Anon. (BHG 364) 18. 
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цезар в Сердика (дн. София) на 1 март 317 г.10 Като водач на флота печели блестяща 
и решаваща победа срещу Лициний през 324 г. Екзекутиран е в Пола (дн. Пула, 
Истрия) в началото на 326 г. (вероятно през февруари, през време на честванията на 
decennalia-та на Константин, докато той е в Рим)11. Според късен византийски 
източник12, който се позовавал вероятно на изгубен материал, израз на скръбта на 
Константин е било издигането след това на статуя на Крисп от чисто сребро с надпис 
"На моя несправедливо осъден син". 

2. Флавия Максима Фауста, жена на Константин І от 307-326 г., августа. 
Родена (289 г.) и израстнала в Рим (Jul. Or. 15G); по-малката дъщеря (след Теодора, 
р. 275 г., мащеха на Константин І) на Максимиан Херкулий и Евтропия; сгодена за 
Константин І през 293 г., през март 307 г. тя се омъжва за него.13 По-късно тя 
разкрила заговорът на Максимиан Херкулий срещу нейния съпруг.14 Тя била мащеха 
на цезар Крисп и майка на Константин ІІ (р. февруари 316 г.), Констанций ІІ (р. 7 
август 317 г.), Констант (р. 323 г.) и вероятно на друг син, който е умрял като 
малък.15 Освен това има и три дъщери – Константина (женена за свои братовчеди – 
първо за Ханибалиан, после за Констанций Гал), Елена (женена за император Юлиан 
Отстъпник) и Фауста. Първоначално носи титлата Nobilissima Femina, а през 323 г. е 
провъзгласена за августа. През 326 г. е била обвинена за смъртта на Крисп16 и самата 
тя умира скоро след това.17 

И на двамата посмъртно е наложено damnatio memoriae, което никога след 
това не е отменяно. Имената им и споменът за тях били изличени навсякъде, поради 
което и фактологията свързана с тях е толкова оскъдна. 

Ще направим опит за реконструкция на събитията. 
През 326 г. Константин заминал за Рим, за да отпразнува завършването на 

двадесетата година от своето царуване. Диоклециан бил направил същото – 
единственият случай, при който този велик император някога е стъпвал в древната 
столица, а дори и тогава той направил всичко възможно бързо да я напусне. Но 
докато Диоклециан пътувал натам с намерението да абдикира веднага след това, 
Константин нямал такъв акт на себеотрицание в съзнанието си. И все пак той не бил 
във фестивално настроение. Скоро след пристигането му, там се състояла древната 
церемония, известна като шествието на конниците, които яздели до Капитолия, за да 
изпълнят своите обети пред Юпитер – религиозната церемония, на която се 
извършвал годишния преглед на списъците на конниците. Константин презрително 
останал в двореца си през деня, и с пренебрежение гледал ездата на конниците. 
Отсъствието му станало повод за някои улични бунтове, които, едва ли можем да се 
съмняваме, предварително са били внимателно проектирани. Рим, все още предимно 
езически в своите симпатии, без съмнение е бил чул с горчив гняв как императорът, 
главата на старата отеческа религия, е взел участие във Вселенския събор на 

                                                 
10 Jer. Chron. s.a. 317, Consularia Constantinopolitana (Cons. Const.) s.a. 317, Anon. Val. 5. 19, Zos. II 
20. 2, Aur. Vict. Caes. 41. 6, Aur. Vict. Epit. 41. 4. 
11 Cons. Const. s.a. 326, Jer. Chron, s.a. 325, Amm. XIV II. 20, Soz. I 5. 1, Zos. II 29. 2, Sid. Ap. Ep. V 
8. 2, Eutr. X 6, Aur. Vict. Caes. 41. 11, Aur. Vict. Epit. 41. 11, Oros. VII 28. 26. 
12 Codinus, De signo, рр. 62-63, CSHB. 
13 Pan. Lat. VI passim; Lact. Mort. Pers. 27. 1; Aur. Vict. Epit. 40. 12; Eutrop. X. 3; Zos. II 10. 6, 39. 1; 
Philost. HE II 4; Jul. Or. I 7D; Joh. Ant. fr. 169. 
14 Lact. Mort. Pers. 30. 2-3; Eus.–Jer. Chron. s.a. 308; Eutrop. X. 3; Zos. II 11; Joh. Ant. fr. 169. 
15 Pan. Lat. X. 36. I, II 6029 = D 725, II 4844 = D 730, III I 3392, срв. Jul. Or. I 5C, 9C-D. 
16 Philost., H.e., II 4. 
17 Jer. Chron. s.a. 328; Eutrop. X 6; Aur. Vict. Epit. 41. 11-12; Zos. II 29. 2; Sid. Ap. Ep. V 8. 2. 



 74

християнската църква, допуснал е епископи и изповедници до интимността на своята 
маса, и е смело се обявил за защитник на християнството. Явният отказ на 
Константин да подкрепи една вековна церемония, която, макар и сама по себе си да 
не била от огромно значение, все пак можела да се приеме като типична за древния 
ред на нещата, лесно би могъл да послужи като претекст за враждебна демонстрация. 
Демонстрациите в Рим вече не застрашавали трона сега, когато казармите на 
преторианците били празни, но инцидентът щял да послужи за потвърждение на 
подозренията, които вече замъглявали съзнанието на императора. 

Можем да прочетем тези подозрения най-ясно в едикта, който той издал в 
Никомидия няколко месеца преди това. Той е бил адресиран до поданиците му във 
всяка провинция (Ad Universos Provinciales), и в него императорът приканвал всички 
тях да излезят смело напред и го държат добре информиран за всеки таен заговор, за 
който се е случило те да бъдат осведомени. Без значение колко високопоставено и да 
би било положението на конспиратора, бил той управител на провинция, офицер от 
армията, или дори приятел и приближен на императора, ако някой откриел нещо, той 
е трябвало да каже това, което е знаел, а императорът нямало да го остави без знак на 
благодарност или значителна награда. "Нека да дойде без страх", се казвало в едикта, 
"и нека да се обърне към мен! Аз ще изслушам всички: Аз самият ще проведа 
разследването: и ако обвинителят успее да докаже своето обвинение, аз ще потвърдя 
моите грешки . Само нека да говори смело и да бъде сигурен за своя случай!" 

Ръката, която написала това, е ръката, която хвърлила непрочетени в мангала 
в Никея обвиняващите в престъпления петиции на епископите. Какво се е случило 
междувременно, че той е трябвало да издаде едикт достоен за Домициан? Властите 
не дават ни най-малкия намек. Имало ли е в ход някаква голяма конспирация, в 
мрежите на която Константин да се е боял да не бъде заплетен, но така хитро 
измислена, че императорът да можел само да чувства застрашено своето 
съществуване, без да е в състояние да сложи ръце върху интригантите? Било ли е 
езичеството неспокойно на Изток, както го видяхме го неспокойно в Рим, от триумфа 
на веднъж презрения си и винаги ненавиждан съперник? Ние не знаем. Доста 
вероятно е било, вече с падането на Лициний неговите перспективи да са изглеждали 
безнадеждно. Освен, ако действително не е имало някой член на императорското 
семейство, върху когото езичеството да е възлагало надеждите си и на когото то да е 
гледало като на своя бъдещ освободител! Бил ли е Крисп такъв принц? Ние отново не 
знаем. Няма никакво доказателство, което да потвърди една теория, която само е 
била рамкирана като възможно обяснение за тъмната тайна на неговата съдба. 

Евтропий, чийто биографични описания, заради цялата им краткост, 
обикновено съвпадат с известните факти, нарича Крисп принц с най-високи 
достойнства (virum egregium). Защо тогава Константин се обърнал срещу него? Ние 
можем, вероятно, да видим първите признаци на промененото отношение в това, че 
през 323 г. властта на цезар на Галия е отнета от Крисп и дадена на младия 
Констанций, тогава дете на седем години. Доколкото е известно, никаква 
компенсираща титла или командване не му е била предложена в замяна, което 
навежда на мисълта, че Константин вече не е бил склонен да се доверява на големия 
си син и предпочитал да го държи под наблюдение близо до себе си. Бащата може да 
е ревнувал от храбростта и популярността на сина си; синът може да е бил 
амбициозен, както самият Константин е бил в младите си години, и да е смятал, че 
делата му заслужавали повишение в ранг на август – поне на Източната половина на 
империята на мястото на разбития и с неговата неоценима помощ Лициний. Според 
системата на Диоклециан, двадесет години на власт били разглеждани като 
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достатъчно дълъг срок за благосъстоянието както на августа, така и на империята. 
Този срок за Константин вече изтичал. Тази система все още не била официално 
изоставена; пресилено е да се предполага, че Крисп е смятал че има правото да 
управлява, или че Константин, решен да запази това, което е спечелил, се е настроил 
срещу някого, за когото е знаел, че не е бил третиран щедро или справедливо. 

Няма доказателства за някаква нелоялност от страна на Крисп, но той може 
да е допуснал непредпазливо изпуснати думи да излязат от устата му, които да са 
били донесени до ушите на баща му; той може да е бил подразнен и от това да 
наблюдава как постепенно бива изместен от младите принцове, неговите полубратя. 
Момчето-цезар Констанций бил обявен за консул с баща си за фестивалната 326 г., 
отличие, което Крисп можел справедливо да смята, че му принадлежало по право, и 
той можел да види в това поредното доказателство за зложелателството на 
императрица Фауста, и за нейното силно влияние върху императора. Възможно е 
Крисп, подтикван от гняв да е предприел някое недискретно действие, което да е 
затвърдило подозренията на Константин; възможно е дори да е извършил някои акт 
на неподчинение, с което да е дал в ръцете на Константин извинението, което той е 
търсил. Във всеки случай, през юли или август 326 г. Крисп бил арестуван в Рим и 
незабавно заточен в Пола в Истрия. Скоро последвала вестта за неговата смърт. По 
какъвто начин и да е бил екзекутиран, независимо дали е бил обезглавен, или е бил 
отровен, или принедително се е самоубил, всички специалисти са съгласни, че той е 
стигнал до насилствен край и че отговорността за това остава на баща му 
Константин. Смъртта на Крисп се потвърждава от многобройни древни източници. 
326 е годината, посочена в Consularia Constantinopolitana18 и потвърдена от 
нумизматични доказателства.19 Опитите за постигане на по-конкретна дата досега не 
са довели до никакъв убедителен резултат.20 Крисп не е бил единствената жертва. С 
него паднал и Лициниан, синът на Лициний и Констанция. Според Евтропий, той бил 
обещаващ младеж, който бил на не повече от дванадесет години и не би могъл, 
следователно, да бъде виновен за някакво престъпление или интрига срещу чичо си. 

При разглеждането на този проблем трябва непременно да се спомене 
разказът на Зосим, че причината за непреклонната омраза на Фауста към Крисп не е 
била толкова амбицията й за бъдещето на собствените й деца, а неуправляемата и 
много трудно извинимата й страст. Зосим твърди, че Фауста е била влюбена в 
доведения си син, който отхвърлил нейните предложения, и така, като втори Иполит, 
паднал жертва на отмъщението на тази римска Федра. Повечето съвременни 
историци са отхвърлили тази история, като плод на живото въображение на гръка 
при липсата на правдоподобно обяснение за мистериозното престъпление, и ние 
можем, с допустима сигурност, да оправдаем Фауста от подобна позорна страст. Ако, 
както предполагаме, тя е била неуморим враг на Крисп, то е едновременно по-
снизходително и по-вероятно да се предположи, че мотивът за нейната омраза е била 
искрената й амбиция за нейните собствени синове. За момента императрицата 
победила. Но нейният триумф не траял дълго. Евтропий ни казва, че скоро след това 
самата Фауста била убита от Константин. Какво е било нейното престъпление? 
Филосторий21 твърди, че тя е била разткрита в интрига с коняр от конюшните – 

                                                 
18 Sub anno 326 (MGH, AA IX 232): Constantino VII et Constantino Caes. (IV): His conss. occisus est 
Crispus. Също и Chronicon Paschale, ibid. 
19 Mattingly-Sydenham, RIC VII 387, № 206 с бел.; 490; и 620, № 120 с бел. 
20 Срв. Pohlsander, op. cit., p. 99. 
21 H.e., ІІ., c. 4. 
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история, достойна за самата Месалина. Но историята остава подозрителна, особено 
когато се разглежда заедно с легендата за нейната страст към Крисп. Едната изглежда 
като измислена, за да укрепи другата и да допълни нейната правдоподобност. 
Истината е, че нищо не се знае със сигурност; и целият епизод вероятно е бил пазен 
като дълбока тайна на двореца. Едно обстоятелство, обаче, споменато от Аврелий 
Виктор и от Зосим, заслужава внимание. И двамата заявяват, че императрицата-
майка Елена била потресена от убийството на Крисп. Зосим казва, че тя била тежко 
опечалена заради смъртта на внука си и едва се сдържала при новината за смъртта 
му. Аврелий Виктор добавя, че възрастната императрица горчиво упрекнала сина си 
заради проявената от него жестокост. Очевидно, пред децата на Константин и 
Фауста, Елена е предпочитала Крисп, синът на Минервина, която като нея самата е 
била принудена заради нуждите на държавата да напусне къщата на мъжа си и да 
освободи мястото си за дъщерята на императора; очевидно е, следователно, че Елена 
и Фауста си съперничели за влияние в двора, всяка стремейки се към надмощие. Ако 
смъртта Крисп показвала, че Фауста е взела превес, то смъртта на Фауста пък 
показвала, че Елена е успяла да се наложи и да обърне нещата. Когато Елена бурно 
упрекнала сина си за убийството на Крисп, можем да бъдем сигурни, че тя била 
насочила своите стрели чрез Константин към Фауста, и че когато тя успяла да 
вдъхнови императора да се разкая, тя успяла и да разпали неговото негодувание 
срещу съпругата му. Езичникът Зосим, който е доста неприязнен към Константин, 
пише: "Всъщност сина си Крисп, който, както вече казах, бил смятан за достоен за 
ранга на цезар, и е бил заподозрян, че е бил в любовна връзка с майка си Фауста, той 
умъртвил без да спазва законите на природата. Тъй като Елена, майката на 
Константин, е била възмутена от такова насилие и не можела да приеме убийството 
на младия мъж, Константин, сякаш за да я утеши, й предложил излекуване на това 
зло с нещо, което било по-лошо от самото зло; нареждайки да бъде загрята 
изключително гореща вана, той поставил Фауста в нея, и я извадил оттам едва когато 
тя била мъртва".22 Въпреки това всеки детайл е оспорим. 

Евсевий пропуска целия този епизод, без да каже нито дума. Той мълчи не 
само за смъртта на Фауста, но и за смъртта на Крисп. Дворцовият епископ отказва да 
хвърли дори и един поглед към опетнения с престъпления Палатински дворец, на 
чиито порти някои памфлетист бил закачил хартия с горчивата епиграма: 

"Кой търси златната епоха на Сатурн? 
Нашата епоха е на скъпоценните камъни, но в Неронов обков".23 

Дали Константин, подобно на Сатурн, бил изял децата си и се бил превърнал 
за момента в един свиреп тиранин по модела на Нерон – това не било задача на 
Евсевий да го съди. Той пишел за назидание. Константин бил заявил своето желание 
да простре своята мантия над грешния епископ, за да не би да избухне скандал; не 
трябвало ли и църковният историк да простре мантията на доброжелателно мълчание 
над престъпленията на най-християнския император? Затова, когато Евсевий описва24 
как, след смъртта на Лициний, мъжете захвърлили всичките си предишни страхове, и 
се осмелили да вдигнат от дълго време свежданите си погледи и да погледнат нагоре 
с усмивка на лицата си и блясък в погледите си; как те почитали императора в цялата 
красота на победата и "неговите най-почтени синове и боголюбиви цезари"; и как те 

                                                 
22 Zosimus, Historia nova II, 29 
23 Цит. според: Firth, John B. Constantine the Great:The Reorganisation of the Empire and the Triumph 
of the Church. New York, 1905, р. 246. 
24 De Vita Const., ІІ, p. 19. 
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веднага забравили старите си проблеми и всички неправди, и се отдали на наслада от 
техните сегашни добри неща и надеждата им да дойдат и други; здравословен 
коректив е да се напомни смъртоносния изблик от неконтролируем гняв, който 
накарал Рим да изтръпне след като се разчул предаваният шепнешком разказ за 
случилото се зад стените на двореца в Палатин. Целият случай бил колкото 
увлекателен, толкова и лесен за спекулиране. Най-вероятно е страховете на 
Константин да са били обработени до такава степен, че той да е вярвал че е 
заобиколен от предатели в собственото си семейство, че императрица Фауста е била 
водещата в заговора за погубването на Крисп, и че когато императорът открил 
грешката си, той се обърнал яростно срещу жена си. Възможно е, както Евтропий 
предполага, неговото душевно равновесие да е било разстроено от извънредните му 
успехи, а неговият просперитет и хвалебствието на света да са му дошли в повече.25 
Това е доброжелателна теория, която, поради липса на съучастник, ние също бихме 
могли като цяло да приемем. 

Езическите автори тогава свързват обръщането на Константин към 
християнството с опита му да намери опрощение за извършените от него убийства в 
семейството си. Подобна асоциация определено е била силна в езическото мислене и 
е описана подигравателно от племенника му Юлиан Отстъпник в негова сатира: "Там 
Константин … намерил Иисус, Който … шумно агитирал всички новодошли: ‘Всеки, 
който е прелюбодеец, който е убиец, който е прокълнат и нечестив, нека се 
обнадежди и дойде; защото Аз ще го измия в тази вода и веднага ще го очистя, и, ако 
той отново падне в същите грехове, Аз ще му позволя да се удари в гърдите и да 
блъска главата си и да се очисти’. При него Константин дойде с радост, когато беше 
отвел синовете си далеч от събранието на боговете".26 

Зосим27 обвързва желанието на Константин да премести столицата от Рим в 
Константинопол с екзекуцията на Крисп и убийството на Фауста. Неговият източник 
за този неприятен епизод почти сигурно е Евнапий, който вероятно e споменал 
Сопатър, като един от езическите жреци, до които Константин се допитал за 
очистването му от греха за убийството на Крисп28. Християнският свещеник от 
Испания, споменат от Зосим, вероятно е Осий Кордовски, когото Константин бил 
натоварил с мисията да помири Александър Александрийски и Арий в Египет. 

Много християни определено намирали версията на Евнапий на езическата 
легенда за обръщането на Константин в християнството като смущаваща и 
църковният историк Созомен бил подтикнат да я опровергава.29 На версията на Зосим 

                                                 
25 Eutrop. X., p. 6 
26 Julian, Caes. 336B. 
27 II, 30, 2. 
28 Вж. Soz., H.e. I, 5, 2. 
29 Soz., H.e. I, 5, 2-3. Опровержение на твърдението, че Константин e станал християнин 
вследствие на убийството на сина си Крисп: "Наясно съм, че се разказва от езичниците, че 
Константин, след убийството на някои от най-близките му, и по-специално след като одобрил 
убийството на собствения си син Крисп, се разкайвал за своите злодеяния, и разпитвал за Сопатър, 
(или Сосипатър от Апамея, - с.м.), философът, който тогава бил учител в школата на Плотин, 
относно средствата за очистване от вината си. Философът отговорил, че никакво очистване не 
можело да се допусне за подобно морално оскверняване. Императорът бил опечален от този отказ, 
но се срещнал с някои епископи, които му казали, че той ще се очисти от греха чрез покаяние и 
чрез приемане на кръщение, той се зарадвалот техните изложения, и се възхитил на техните 
учения, и станал християнин, и повел своите поданици към и същата вяра. Струва ми се, че тази 
история е измислена от хора, които са искали да клеветят християнската религия. Крисп, (Ранните 
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за същата легенда се противопоставил и друг църковен историк – Евагрий30, който 
обърнал внимание на забележките на Евсевий относно мекотата на характера на 
Константин и на положителните му бележки за Крисп в по-ранния вариант на 
Църковна история на Евсевий. 
 

* 
 
В заключение ще се опитаме да отговорим на поставения от нас с началото 

въпрос относно това каква би била съдбата на Църквата, ако действително е имало 
заговор за свалянето на Константин и възцаряването на Крисп? Какво вече беше 
споменато, Крисп е бил възпитаван във вярата от Лактанций. По този начин той ясно 
е бил ангажиран с християнството31. Датата, на която Лактанций бил назначен на 
тази позиция, следователно, е от известно значение, не само за кариерата на Крисп, 
но със сигурност и за развитието на религиозната политика на Константин. Блаж. 
Йероним32 не уточнява къде точно в Галия Лактанций се е ангажирал да образова 
Крисп. Доста вероятно е това да е станало в имперската резиденция в Трир.  

През ІХ в. Анастасий Библиотекар33, в един откъс, който явно съдържа 
невярна информация, твърди, че знае, че Крисп е бил свързан с баща си в 
прохристиянското законодателство. Един такъв прохристиянския закон, който е 
запазен34, е бил издаден от Константин по време на втория консулат на Крисп и по-
младия Константин (321 г.); но това не доказва, че Крисп, тогава най-много 
шестнадесетгодишен, е имал някакво съществено участие в неговото формулиране.35 

                                                                                                                            
църковни историци, освен Philost. H.е. ІІ. 4, мълчат за причините за неговата смърт, докато 
езическите автори говорят свободно, но разностранно; по-късните християнски писатели вземат 
своите изказвания от езичниците, вж. Eutrop. Brev. hist. Rom. Х. 6. – с.м.) заради когото се казва, че 
Константин се е нуждаел от очистване, не бил умрял до двадесетата година от царуването на баща 
си; той заемал второто място в империята и носел титлата цезар и много закони, съставени с 
неговата санкция в полза на християнството, все още съществуват. Че това е било така може да се 
докаже чрез датирането на тези закони, и със списъци на законодателите. Не изглежда вероятно, 
че Сопатър е имал някакво общение с Константин, чието правителство тогава резидирало около 
океана и на Рейн; за спора му с Максенций, управителят на Италия, са били създадени толкова 
много разногласия в римските владения, че тогава не е било лесно да живееш в Галия, в Британия, 
или в съседните страни, в които е всепризнато, че Константин бил прегърнал религията на 
християните, още преди войната му с Максенций, и преди завръщането си в Рим и Италия: и това 
е доказано от датите на законите, които той издал в полза на религията. Но дори ако приемем, че 
Сопатър случайно бил срещнал императора, или че той е имал епистоларна кореспонденция с 
него, не можем да си представим, че философът не е знаел, че Херкулес, син на Алкмена, бил 
получил очистване в Атина чрез празнуването на мистериите на Церера след убийството на децата 
си, и на Ифит, своя гост и приятел. Че гърците са смятали, че очистване от вина от такъв род може 
да се постигне, е очевидно от примера, който току-що приведох, и той е фалшив хулител, който 
представя, че Сопатър е учил обратното.Не мога да приема възможността,че философът не е знаел 
тези факти; защото през този период той е бил смятан за най-учения човек в Гърция". 
30 H.e., III, 40-41. 
31 Срв. Joseph Vogt, "Constantinus der Grosse", RAC III (1957) 306-379 на 335. Id., "Bedeutung" (горе, 
бел. 25) 183/262. 
32 De Vir. Ill. 80. 
33 Chronographia Tripаrtita 43, у Theophanis, Chronographia, ed. de Boor, II (Leipzig 1885) 80. 
Повторено у Landolfus Sagax 172 (MGH, AA II 326). 
34 Cod. Theod.16.2.4. 
35 Pohlsander, op. cit., p. 83. 
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Не само Лактанций, но също и майката на Константин, Елена, със сигурност 
трябва да са видели, че Крисп получава напълно християнско образование. Ние не 
знаем, обаче, почти нищо за неговите религиозни убеждения и нагласи. Пример за 
такава липса на знания от древните автори е видна у Павел Орозий. Той твърдял36, че 
Крисп е бил убит, защото симпатизирал на арианството. Това вероятно е опит за 
обяснение на екзекуцията му с причини, различни от разпространената версия за 
намесата на Фауста, които потвърждават, от друга страна, ориентираната в полза на 
православието религиозна политика на императора. Тази версия, обаче, не обяснява 
по никакъв начин смъртта на Фауста, както и налагането на damnatio memoriae и на 
двамата, което повече не е отменяно дори и от нейните синове, освен ако не включим 
и нея сред арианстващите. За това, обаче, липсват каквито и да било данни. 
Интересно е, че полусестрата на Константин, Констанция37, вдовицата на Лициний, 
чието ходатайство пред брат й осигурило за нейния победен съпруг неспазено 
обещание за помилване и подкрепа, е дала поразително доказателство за влиянието 
си над императора малко по-късно, чрез своето умело застъпничество за каузата на 
Арий и Евсевий Никомидийски, и при издействането на заточението на св. Атанасий. 
Тя, особено след смъртта на мъжа й Лициний, умело се движела в сенчестите 
контури на сцената, преследвайки своите собствени цели. 

В случая с Крисп и Фауста историците се изправят пред една загадка, която 
вероятно никога няма да бъде разрешена. Очевидно е, че големи проблеми били 
разтърсили основите на семейството на Константин през 326 г. Фауста и Крисп 
очевидно носели отговорност за настъпилата политическа криза.38 Фактът, че 
Евсевий не споменава нито един от тях в своята Vita Constantini само подчертава 
сериозността на проблемите от 326 г. Какви точно са били техните престъпления 
завинаги ще си остане загадъчно. В случая с Фауста загадката е дори още по-голяма 
от тази с Крисп. Знаем с известна вероятност, че Крисп е бил убит с отрова в Пола 
през май 326 г.39 Известно е и, че Фауста е била задушена в прегрята баня40, но къде и 
кога това се е случило, не е съвсем сигурно. Рим, обаче, е най-вероятното място, тъй 
като тя е пребивавала там и трябва да е присъствала на тържествата за Vicennalia-та 
на Константин. Освен това, както е видно от факта, че Крисп и Фауста изчезнали от 
монетите едновременно41, трябва да е имало само кратък интервал между двете 
убийства. 

Разгледаните извори ни позволиха да придобием известна информация по 
проблема, но те също предоставят и достатъчно пространство за дебат. Нека не 
забравяме, че историците от древността е трябвало да живеят с ограниченията на 
техния изворов материал. Следователно, много неща, които те биха искали да знаят, 
са останали скрити завинаги, както и мотивите за смъртта на Крисп и Фауста.42 
 

                                                 
36 Adv. Pag. 7. 28. 23 ff. 
37 На нейната сватба в Милано през 313 г. с Лициний е подписан Милансият едикт. 
38 Срв. Firm. Mat. Math. 2. 29. 14 ff. и Eutr. Brev. 10. 6. 3. 
39 Zos. Hist. Nova 2. 29. 2; Amm. Marc. 14. 11. 20; Sid. Apoll. Epist. 5. 8. 2. Barnes, New Empire of 
Diocletian and Constantine (Cambridge [Mass.] 1982), p. 84. Срв. Pohlsander, op. cit., р. 99. 
40 Zos. Hist. Nova 2. 29. 2; Ep. de Caes. 41. 11-12; Sid. Apoll. Epist. 5. 8. 2; Philost. Hist. Eccl. 2. 4; Zon. 
Epit. 13. 2. 38-41. 
41 RIC VII, 71 n. 10 и Eutr. Brev. 10. 6. 3 отбелязват, че Фауста била убита скоро след като Крисп 
бил екзекутиран. 
42 Drijvers, Jan Willem. Flavia Maxima Fausta: Some Remarks. In: Historia: Zeitschrift für Alte 
Geschichte, Bd. 41 (1992), p. 506. 
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Александър Омарчевски 
 

КОНСТАНТИНОВ КОШМАР: КРИСП И ФАУСТА 
 

Године 326. Цар Константин, као једини владар Римскога царства, наредио је 
погубљење Криспа – свога прворођеног сина кога му је родила прва жена 
Минервина. Убрзо након тога наредио је да се погуби и Фауста – његова друга жена 
и мајка његова три млађа сина. Ови догађаји постали су ноћна мора како за самог Св. 
цара Константина тако и за његову мајку Св. царицу Јелену која је живела у његовој 
близини до краја свог живота. Шта је био разлог да цар предузме тако екстремне 
мере? Да ли је у питању била политика, династичке амбиције, сломљено срце, или је 
ипак нешто друго изазвало damnatio memoriae за Криспа и Фаусту као и потпуно 
ћутање свих писаних извора из тога доба о овим догађајима? Да ли је било могуће да 
Крисп замени свога оца на месту цара, каква би у том случају била судбина његове 
браће, шта би се онда десило са хришћанством? Рад ће покушати да искористи како 
добро познате изворе тако и сасвим нове студије не би ли формулисао неке нове 
ставове у вези са овим питањима.  
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ЦАР ГАЛЕРИЈЕ И ЦАР СВЕТИ КОНСТАНТИН 

НА ДАЛЕКОМ ПУТУ ОД СЕРДИКЕ (311) ДО МИЛАНА (313) 
 

Апстракт: Овај рад посвећен је једној значајној теми – улози монарха у 
обликовању историјских догађаја из његовог времена. Текст ће упоредити личности 
два велика цара који су прихватили хришћанство на два врло различита начина. Први 
је прихватио веру и предао се цркви тек неколико месеци пре своје смрти; други је био 
храњен вером још од мајчине утробе, а такође је и на почетку своје владавине назван 
равноапостолни, зато што је постао Божји изасланик у процесу успостављања 
хришћанскога Царства. Након овог раног призива, први хришћански цар владао је још 
25 година, што је било време које му је Бог дао да оствари свој план да христијанизује 
Царство и успостави и ојача Цркву. Ликови два Цара пореде се са личностима из 
Старога завета: Саула и Давида. Овим поређењем алудира се на разлику између онога 
који је „ само на власти“ и онога који је изабран да буде снажна фигура у историји 
спасења. Други део рада усмерава се ка законодавним активностима два цара тако 
што износи компаративну теолошку и историјску анализу Едикта из Сердике (311) и 
Милана (313). Текстове два едикта добро су очували рани хришћански историчари. 
Њихов садржај је сличан, но њихови циљеви, импликације и домет били су сасвим 
различити. Без сумње, при објашњењу великог утицаја Миланског едикта (313), 
харизма св. цара Константина могла би да има велику улогу. Св. цар Константин није 
само донео овај правни акт, већ је уложио сву своју енергију, моћ и посвећеност да се 
постара и о његовој примени. Но, оно што га је начинило свецем била је његова одлука 
де следи Божји позив и промисао.  Стога, рад указује на могући одговор на питање: 
шта је потребно да би један цар постао светац? 

Кључне речи: Свети цар Константин, цар Галерије, Милански едикт, 
Сердички едикт, библијски ликови Саула и Давида, божански позив, рано хришћанство   

 
Личност владара 

 
Личност је главни јунак у историји. Уједно с Богом који је Тро-личан, 

Личносни Бог и људска личност играју главну улогу у историји. Историја је простор 
личности и личних деловања и догађаја. Свака људска личност има своју личну, 
непоновљиву причу. Она препричава различите догађаје, различита тајанствена 
спасавања и различите трагедије грешности1. Пред Богом свака је личност вредносна, 
независно од тога да ли се слаже или противи Његовој вољи. Свака људска прича има 
своју вредност и може да послужи као узор, али човечанство памти славне, значајне 

                                                 
1 Флоровски, Г. Затрудненията на християнина историк. – В: Християнство и култура, С., 2006, с. 78. 
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ликове који су битни за његову историју. Управо због тога свет посвећује више 
пажње и немилосрдно оцењује личности владара. Овде нећу коментарисати 
историјске изворе који на један или други начин разматрају личности обојице 
владара. Моја је жеља да их упоредимо према најопштијим критеријумима: месту 
рођења, пореклу, личним особинама, каријери, породици, деци ... 

 
Галерије 

 
Gaius Galerius Valerius Maximianus рођен је 250. године на Балкану, Дакија, 

причају у близини престонице провинције Сердика. Овде је и умро 5. маја 311. 
године. Његова мајка Ромула била је из Дакије, а његов отац из Тракије. Породица је 
била сасвим обична, бавила се сточарством, те је ово било прво занимање Галија. 
Због те чињенице, историчари који га не воле (а њих је већина) прозвали су га 
„Краварем“. Придружио се римској војсци и узнапредовао до чина генерала. Служио 
је код неколико царева, али његов звездани тренутак долази код цара Диоклецијана. 
Првог марта 293. године у Сирмијуму, Диоклецијан је посинио Галерија, те га је  
прогласио источним цезаром. Галерије је био принуђен да се разведе од своје прве 
жене и да се ожени ћерком свог августа – Валеријом. Галерије је био висок и снажан, 
изазивао поштовање и потчињеност. Сви су га се бојали, чак и његов таст, према 
речима Лактанција. Извојевао је велике победе на Истоку, проширио границе 
Царства и обезбедио унутрашњи мир. Он је један од подстрекача прогона и активан 
прогонилац хришћана у 303. години. Мада је доминирао као август, он се залагао за 
тетрархију, у чије се име више пута жртвовао. Био је иницијатор сабора у Карнунту 
(у октобру 308. године) с циљем обнављања старе тетрархије. Последњу годину свог 
живота проводи у Сердици, прикован тешком болешћу. Тачно у овом периоду 
иницира и припрема едикт о обустављању прогона хришћана (Едикт толерантности 
од 30. априла 311. године). Има сина Кандидиана, који не успева да заузме престо 
после очеве смрти 5. маја 311. године.   
 

Константин 
 
Flavius Valerius Aurelius Constantinus је рођен, такође, у трећем столећу 

(највероватније 27. фебруара 272. или 273. године) на Балкану, управо ту, у Нишу. 
Његов отац био је Констанције Хлор, а његова мајка света Јелена. Кад је његов отац 
постао цезар, био је принуђен да се растане од Константинове мајке, да би се оженио 
Максимијановом ћерком Теодором, а сам Константин је послат у Никомидију на 
Диоклецијанов двор. Тамо је демонстрирао своју ванредну вештину и стекао велику 
популарност. Након очеве смрти 25. јула 306. Године, војници Констанција Хлора 
прогласили су га цезарем. Касније и сам Галерије  признао га је за цезара. У 307. 
години натеран је, исто као и његов отац, да напусти своју прву жену Минервину те 
да се ожени Фаустом, ћерком Максимијана Херкула чиме очвршћује своју цезарову 
позицију. Након Галеријеве  смрти, одлазиу Италију и 28. октобра код Милвијског 
моста побеђује Мексенцијеву знатно бројнију војску. Ова победа отвара пут за једну 
нову политику новог поретка, помирења и изградње. Део ове политике је и доношење 
Миланског едикта из 313. године, утврђеног браком између Лицинија и 
Константинове сестре Констанције. У 324. години Константин побеђује Лицинија 
који је нешто раније  обновио прогонство хришћана. Постајући јединствени владар 
Константин је почео да гради нову престоницу Царства – Нови Рим. Први 
васељенски сабор сазвао је 325. године. Константиново законодавство било је у 
складу са проглашењем хришћанских вредности као важећих широм царства – 
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забрана гладијаторских игара, побољшање положаја жена, повољни порези, 
хришћански празници почињу да се славе јавно и тако даље.     

Константин има седморо деце: Крисп (који је погубљен 326. године), 
Константин, Констанције, Констанс, Константина, Јелена и Фауста. Његова тројица 
синова наслеђују престо и управљају променљивим успехом до 360. Године, када 
власт прелази у руке Константиновог братанца – Јулијана Апостата.  
 

Делатност владара 
 
Оно што одликује посебне владаре у истом политичком систему је, пре свега, 

њихова делатност и плодови њихове личне воље и однос према стварима.  Ако 
обратимо пажњу на законодавство, које су иницирали двојица владара, одмах ћемо 
уочити учество Галерија у репресивним едиктима намењеним хришћанима и 
промену која се дешава при крају његовог живота, опет у односу на хришћанство. 
Напротив, св. Константин стално подржава Цркву својим законодавним 
иницијативама. Галерије је приказан у житијној књижевности као велики прогонитељ 
хришћана, а у изворима из овог доба као главни иницијатор прогонства. Св. 
Константин је владар који је сазвао Први васељенски сабор и удара темеље цареве 
саборне делатности Цркве. Галерије руши храмове где се хришћани окупљају за 
Литургију, а св. Константин, заједно са својом мајком Јеленом, јесте највећи 
добротворац Цркве. Галерије као следбеник и сарадник Диоклецијана уништава идеју 
о Риму као престоница света. Константин гради Нови Рим, који је сличан Јерусалиму 
– свештеном хришћанском граду.      

Кад упоредимо оба текста едикта из 311. и 313. године, уочићемо да не 
постоји велика разлика између њих. Едикт из Милана проширује већ дату слободу o 
исповедању вере захваљујући Едикту толерантности. Битна је разлика између 
властитог става обојице владара који доносе едикте. Галерије је болан, а истовремено 
и слаб владар да би наложио своју вољу осталима у тетрархији – до овог закључка 
долазимо кад имамо у виду кризу која је задесила Царство након Диоклецијановог 
повлачења с власти. С друге стране, Константин није само снажног карактера, него је 
охрабрен и Божијим знаком (имам у виду христограм са натписом  In hoc signo 
vinces – „под овим знаком ти ћеш победити“), који јасно оцртава његов пут и води га 
ка победи. Овде Константин личи на светог Цара Давида. Након 313. године свети 
Цар мора да прође далеки пут ка остваривању датих, у Едикту, права хришћанској 
Цркви, док Галерије живи само пет дана након доношења Едикта из 311. године (од 
30. априла до 5. маја).  
 

Доба владара 
 
По Божијем промислу сваки човек има своје време. Једнима време је кратко, 

другима дуже. Једни као да троше своје време или га проводе у противљењу Божијем 
промислу, док други, који су схватили Божију промисао, у молитви се предају у 
Његове руке те дању и ноћу испуњавају Његову свету вољу. Владари, које смо 
размотрили, имају свој специфични однос према времену. Галерије је дуго времена 
био други човек у Царству, иза Диоклецијана. Био је август сасвим на кратко, током 
само пет година. Чак и у ових неколико година он није могао и није имао поуздање у 
себе да рашчисти питања о грађанском рату и сепаратизму у Царству. Галерије 
стално призива Диоклецијана да се врати на престо и да обнови ред у држави. 
Напротив, свети Константин долази на власт на почетку своје зрелости, кад има 33 
године, у 306. години (26. јула, на дан очеве смрти). Сасвим ускоро постаје август, а 
после 312. године, и јединствени владар Запада. Има 52 године кад постаје владар, 
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Автократор читавог царства. Као такав влада 13 година. Ово су најпресудније године 
у погледу окретања Царства хришћанству. Тада је сазван Сабор, тада је почело 
рашчишћавање Христовог гроба,  те је пронађен Часни крст, тада је реализован и 
његов пројекат о Новом Риму, који је постао нова хришћанска престоница Царства. 
Овај град сасвим заслужено су назвали Константинов град, Константинопољ.  

Да бисмо показали колико је битно трајање времна у управљању неког 
владара подсетићу на неке емблематичне  равноапостолне примере из историје 
хришћанства на Балкану и у Источној Европи. Свети цар Борис управља Бугарском 
током 37 година (852–889) и за време свог управљања успео је да претвори паганску 
земљу у хришћанску. Свети Стефан Немања управља 28 година (1168–1196) и током 
овог доба, такође, успева да наметне хришћанство средњовековној српској држави. 
Обојица су се повукли с власти у корист својих наследника и замонашили се. Свети 
Борис живи као монах 17 година, св. Стефан – Симеон – 3 године. Св. Владимир 
Кијевски управља 35 година (980–1015) те исто успева да окрене народ и државу 
хришћанству. Св. Стефан Велики управља Молдовом 47 година (1457–1504) и 
захваљујући својој вери и Божијој помоћи зауставља продор Османлија на север.  
 

Божије изабраништво 
 
У људској и светској историји има пуно примера, о којима сведоче  Свето 

Писмо и Предање, о изабраним од Бога личностима које да воде свој народ ка 
слободи, благостању и спасу. Није тешко да се подсетимо Аврама, Мојсија, Пророка, 
Давида ... Вероватно најбољи пример о изабраништву јесте свети апостол Павле. Тај, 
који се спремао да постане један од највећих противника Христа и вере Његових 
следбеника, препуштајући се земаљским и људским везама, претвара се у највећег 
популаризатора ове вере и најпоузданијег Божијег следбеника. Он је тај који је рекао 
дивне речи: “Не живим више ја, него живи Христос у мени” (Гал. 2:20).  

У историји као у причи може се рећи: „много је званих, али је мало изабраних“. 
Наведене личности значајне су управо у односу на ове речи: Бог позива свакога од нас, а 
ми се одазивамо на Његов призив. Галерије је више пута био позиван на „ свадбу“, али је 
стално одбијао Божији призив. Кад је било већ касно да се учини било шта, али је било 
времена за покајање, у 12 сати Бог је смирио његово срце и он је дао први знак о 
признавању и регулисању хришћанства у границама Римског царства. Напротив, 
Константин се рано одазвао на Божији призив и кад му је Господ дао конкретан знак, 
он га примио својим срцем и разумом, храбро и без трага сумње.   

Није тешко да се примети како обојица владара личе на старозаветне цареве 
Саула и Давида. Галерије као Саул, више пута је покушавао да уклони и погуби 
Константина. Реч је о сличности, не само у односу на конкретне радње и догађаје, 
него у начину прихватања Божијег изабраништва. Први сматра да је једини који је 
достојан да буде изабран од Бога, а други је срећан пошто је Бог благонаклон према 
њему, јер је Бог изабрао њега – достојнога. Ово су две различите позиције о Божијем 
односу према човеку и о људском односу према Богу. Кад Господ снисходи нама 
недостојнима, ми морамо да се радујемо, јер Бог нас памти. Важно је да активирамо 
сву своју снагу, да би смо могли да донесемо плодове достојне Божије пажње, да би 
Бог снисходио нама. Бог неће нас оставити и даће нама благодатну снагу.  

 
Закључак 

 
Данас, кад славимо 1700. годишњицу доношења Миланског едикта и 

обележавамо сећање на равноапостолне Константина и Јелену, морамо се подсетити 
да без прихватања Божијег призива од стране светог Константина свет не би био 
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исти. Славимо светог Константина као равноапостолног, јер је и он као и сви 
апостоли допринео да се Христово име чује широм васионе. Славимо светог 
Константина и као „нови Павле“, јер се и њему, као и апостолу Павлу, Господ открио 
и дао му специјалан знак који је он носио на својим плећима достојно до краја свог 
земаљског века. Најбитнији државник у историји хришћанства који је вером и 
поузданошћу мењао свет, заснивајући светски поредак на јеванђељском закону. Свет 
који се противио и увек се противи Христу, био је стављен у Христове ноге. Христос 
је био признат за Пантократора и стављен у куполу Храма. Он је био истинити 
Владар, а цар је био само Автократор у Христу Богу.        

Данас, у секуларном веку као да смо заборавили Ко је извор живота, Ко је извор 
власти, моћи и поретка. Да ли већ није исцрпљен хришћански политички модел? 
Разговор о светом Константину и његова прослава је начин да се подсетимо да је 
постојање хришћанске државе ипак могуће и да уложени у ову идеју напори имају 
смисла.    
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Pavel Pavlov  
 

THE EMPERORS GALLERIUS AND ST CONSTANTINE:  

THE LONG ROAD FROM SERDICA (311) TO MILAN (313) 
 

This paper is dedicated to an important theme - the role of the Monarch in the 
shaping of the historical events of his own times. It will compare the persons of the two 
great Emperors who embraced Christianity in very different ways. The first one accepted 
the faith and surrendered himself to the Church just a few months before his death; the 
second one was fed with the faith since his mother’s womb but was also called at the 
beginning of his reigning to be equal to the Apostles by becoming God’s mediator in 
establishing a Christian Empire. After this initial call the first Christian Emperor ruled for 
another 25 years where God gave him the time to unfold His plan for the Christianization of 
the Empire and help the emergence and the establishment of the Church. The images of the 
two Emperors are compared to two Old Testament figures: Saul and David. The 
comparison alludes to the difference between just “being in power” and being chosen to be 
powerful in unfolding the history of salvation. The second part of the paper focuses on the 
law making activities of the two Emperors by providing a comparative theological and 
historical analysis of the Edicts of Serdica (311) and Milan (313). The texts of the two 
edicts are well preserved by the early Christian historians. Their content was similar but 
their goals, their implications and impact were quite different. Without any doubt, the 
charisma of Constantine could have a great role in explaining the great impact of the Edict 
of Milan (313). St Constantine not only issued the legal document but also used all of his 
personal dedication, energy and power to look after its implementation. However, it was the 
following of the Divine call and providence that made him a Saint. Thus, the paper suggests 
an answer to the question: What does it take for an Emperor to become a Saint? 
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CONSTANTINE IN ST. AMBROSE OF MILAN'S DE OBITU 

THEODOSII : RESHAPING AND REDEFINING THE EMPEROR'S 
ROLE IN THE AFTERMATH OF THE ARIAN CRISIS 

 
Abstract: On Sunday, February 25th, 395, the ceremony that took place in one of 

Milan christian basilicae was not an usual one. Forty days after the death of Emperor 
Theodosius, the nobleman Aurelius Ambrosius, bishop of Mediolanum, accomplished the 
duty not only to celebrate the service, but also to praise the accession to Heaven happening 
to the dead Sovereign. By doing that, Ambrose played a role of the utmost importance for 
the self-understanding and the self-representing of the Imperial Court, carrying on a very 
difficult task. Despite the challenge, Ambrose did not only perform successfully the due 
(and expected) tribute to Theodosius, but was able to convert the traditional vision of the 
emperor – deeply marked by a centuries-long pagan imaginery – into a christian one, that 
in spite of the large number of non-christian people among his audience, nevertheless could 
be understandable to pagan ears, and in the same time proved evidently that even the most 
sacred rites of the Roman empire had to face the building of a Christian Weltanschauung. 

What happened in that occasion can be learned not only from the accounts of 
contemporary church historians (who are usually quite essential in their writings, whose value 
lies mostly in the information they give us about the presence of Theodosius’ relatives and 
close friends at the funeral rites), but also from the sermon preached by St. Ambrose during the 
service for the Emperor, whose text is enclosed in his works under the title De obitu Theodosii. 

Key words: Constantine, Ambrose (Saint), Imperial (political) power, political thoughts, 
Arian heresy,  fight for the basilicas, Imperial role, Thessaloniki (massacre of), Theodosius 

 
Introduction 

 
Among the many contributions that establish Saint Ambrose as a prominent figure 

among the Fathers of the IV century is without doubt his doctrine on the relationship 
between the Church and Empire, one which was, before it ever became an abstract concept, 
the fruit of a series of actual, and at times even dramatic, events.  

This is precisely the theme I would like to analyse, by examining the manner in 
which Saint Ambrose outlines and redefines the imperial image in the sermon he gave forty 
days after the death of Theodosius the Great. 

 
The development of Ambrose’s thought 

 
He became bishop in 3741 when the Arian controversy was in its final stages, 

succeeding an Homoean bishop who had been placed there by the emperor Constantius and who 

                                                 
1 For all questions concerning Ambrose's chronology and biography cf. Visonà 2004. 
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had reigned for a period of twenty years. Ambrose, who was still at the time a catechumen, was 
baptised prior to his episcopal consecration only after overcoming much personal resistance, 
which reflected the labour pains of the soul of the young consularis Liguriae et Aemiliae, who 
was called unexpectedly to undergo a total upheaval of his life plans.  

Despite these precipitous and unexpected circumstances Ambrose – whose family 
had been Christian for some time, indeed one of their ancestors, Sotére, had been martyred, 
having been killed during the persecutions under Diocletian – immediately demonstrated 
that he was anything but ill-prepared for the position the Church found itself in at that time. 
In fact, as a condition of his acceptance of the nomination, he requested to be baptised by a 
bishop of the Nicene faith – when many of his electors had chosen him on the presumption 
that he was neutral and, perhaps, lacked preparation in aspects of doctrine – thereby giving, 
by his baptism, the first clear sign of his intention to bear witness to the truth to everyone, 
by affirming the continuity between the Christian tradition with which he was already 
familiar and his belonging to the professed faith of the Roman Church, proclaimed by the 
Ecumenical Council of Nicaea. 

Ambrose found himself living in a Church – the post Constantinian one – which, 
as a result of the tragic experience of the crisis caused by the Arian heresy, had to 
profoundly rethink the reasons for and conditions in which it should bear witness to the 
truth. Indeed, after the death of Constantine and his son Constantius’ accession to power, 
the Church found itself once again subject to persecution by the imperial power. While in 
many ways the persecutions were similar to those which had occurred prior to 313, in other 
respects paradoxically it was much worse: indeed, the persecutor this time was a baptised 
Christian emperor in whom the faithful ought to have found protection.  

The fact that it was necessary to profess and bear witness to the truth in opposition 
to the Christian emperor – thereby risking exile, the confiscation of goods and life itself – 
signified that faithfulness to Christ and to the Church meant the complete destruction of the 
ideal expounded by Eusebius of Caesarea, who in his “symphony” between civil and 
religious belonging had praised the perfection of the evangelical ideal achieved by 
Constantine, and together established the need to completely reformulate the understanding 
of politics on the part of the faithful. 

The Eusebian positions had already been subject to revision prior to Ambrose’s 
time due to the – often dramatic – circumstances in which bishops such as Ossius of 
Córdoba, Hilary of Poitiers, Lucifer of Cagliari lived, the authors of the first texts in which 
one notes a critical position in respect of the Emperor and his power. Nevertheless these 
texts – even though they are the fruit of personal testimonials of great value and testify to 
quasi-martyrdom experiences – appeared in the main only occasionally, and contained 
positions and judgements which still needed to be developed and organised. 

On becoming bishop, Ambrose finds himself in a complex and almost paradoxical 
situation in which the very notions themselves of bearing witness to the truth and 
martyrdom were less precise and unanimously shared than they would have been in the pre-
Constantine period, given that the political power did not hesitate to use violence and also 
more subtle means of corruption and persuasion, as was evidenced in the Liber contra 
Constantium, written ca. 360 by St. Hilary of Poitiers2 

                                                 
2 Cf. Hilar., Liber contra Constantium 1-27 (passim): «Today we fight an insidious persecutor, an enemy 
that flatters, he is the antichrist Constantius. He doesn’t injure the back, but caresses the belly; he doesn’t 
confiscate goods to give us life, but enriches us to give us death; he doesn’t push us towards freedom by 
imprisoning us, but towards slavery by paying homage to us in his palace; he doesn’t aim for our sides, but 
takes possession of our heart; he doesn’t cut off the head with the sword, but kills the soul with gold; he 
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The situation was, then, extremely complex, and the position of Constantius on 
which St. Hilary pronounced such a severe judgement was not solely due to his sympathy 
for the Arian heresy and hostility towards the followers of the Council of Nicaea, but also 
because he had adapted a typical feature of the pagan Roman imperial ideology that had not 
yet been replaced by an adhesion to the principles of the Christian faith, and according to 
which the emperor – pontifex maximus – had the power and was entitled to intervene in 
religious matters. 

Ambrose, therefore, would certainly have had to deal with this mentality which 
was still very much alive. Furthermore, the fact that he was bishop of Milan, one of the 
capital towns of the Empire, meant that he would have had very frequent contact with the 
court and the emperors, both in relation to the affairs of his very vast diocese, and – as 
bishop of the city with an imperial residence – he would have had the responsibility of 
representing and advocating the interests of the Church (and the various local Churches) in 
all cases submitted to the examination of the imperial tribunal. 

In a context that was brimming over with questions and difficulties, the figure of 
Ambrose was both singular and providential. Indeed, just as for matters of an ecclesiastical 
nature, the fact that he came from a Christian family ensured that Ambrose – even though 
only catechumen – was not lacking the necessary criteria of judgement and conduct. Indeed 
by his very deeds he immediately demonstrated his clear Nicene position, and also in 
relation to political matters the new bishop could rely on three personal characteristics that 
constituted for him three extremely “solid” points on which he could base himself, and 
which would instil in him a profound knowledge of the subject matter:  

- firstly, the fact he was from a noble family of senators ensured that he had 
acquired an understanding of the concept of “public good” that was rooted in the roman 
republican tradition, one that was different from and not infrequently in contrast to the 
imperial authoritarianism promulgated by the court;  

- furthermore, his experience as a lawyer when he was younger and his studies in 
the law guaranteed he had a secure knowledge of the vast patrimony of laws then in force 
across the Empire;  

- finally, his oath of allegiance to the emperor at the outset of his career as a public 
servant testified to his position of profound loyalty to the state, a far departure from the 
other groups then present at the margins of Christian communities.  

This unique mix of circumstances and competencies will not be lost: on the contrary, it 
will constitute for Ambrose a patrimony of inestimable value which will be employed and 
further enriched by his decision to accept the gifts of faith and episcopal ministry.    

 
The relationship between Ambrose and the imperial power 

 
As previously mentioned, at the time of Ambrose the problem of the relationship 

between the Church and the imperial power was still wholly open and dramatic. Both 

                                                                                                                            
doesn’t officially threaten with the stake, but secretly ignites the fire of Gehenna. He doesn’t fight to be 
defeated; but flatters, to dominate […] I tell you, Constantius, that which I would have said to Nero, that 
which Decius and Maximian would have heard me say: you fight against God, you rage against the Church, 
you persecute the saints, you hate those who profess Christ, you destroy religion, you are no longer a tyrant 
against human things but against the divine [...] You falsely claim to be Christian when you are a new enemy 
of Christ [...] You compose symbols of faith, and live in opposition to the faith. You are a master of profane 
sciences, and ignorant of religious truths. You grant bishoprics to your friends, replacing good with evil. You 
put priests in prison, you use your armies to terrorise the Church, you bring together councils to push the faith 
of the Westerners towards impiety; you close the bishops in a city to terrorise them with threats, to weaken 
them by hunger, to wear them down with the cold of winter and lead them astray by deception. 
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institutions claimed to hold an absolute position on the conception of the world and man. 
The matter was further complicated by the imperial figure, traditionally identified as having 
transcendental attributes, who could not therefore – at an ideological level – grant the 
Church the exclusive role of managing the relationship with the supernatural, given that the 
peace and prosperity of the empire derived from the pax deorum et hominum, i.e. from the 
fact that the gods were “in peace” with mankind. That could only happen if the cult (made 
of offerings, sacrifices and prayers) was performed in the correct manner. Therefore, it was 
a very important duty of the state to establish which cults and religions were lawful and 
which were not, a duty which culminated in the role of the emperor in his capacity of 
“pontifex maximus”, supreme “regulator” of the affairs between mankind and the gods. 

If the “classical” and pagan Roman vision – which had found it culmination with 
Diocletian – tended to make the emperor himself into a divinity connected to the habitants 
of Olympus, even the “charismatic view of the late Roman Empire” (developed at the end 
of the III century) defined the relationship of the sovereign in relation to the divine sphere 
seeing in him a particular and unique representative of the divine will for the respublica. 
This role of the emperor was guaranteed and affirmed by the victorious outcome of the 
military adventures, and by the temporal duration of his reign: both of which were viewed 
as gifts and signs of predilection which he received from the deity3. 

By the time of Constantine this view had evolved in part, but the emperor 
maintained ex officio a unique position in relation to God, expressed from time to time by 
his identification with the disciples, Moses or with the dignity of an "external bishop". Such 
uniqueness went hand in hand with the affirmation of the right of the sovereign to intervene 
in ecclesiastical matters, since his main duty was that of ensuring the divine protection of 
the empire by means of the scrupulous attention to the proper exercise of worship in the 
forms desired by God, and for which an essential condition was the unity of the Church.  

Yet this desire to maintain the unity of the Church as a part of and as an instrument 
for the socio-political unity of the Empire had already shown itself to be a very dangerous 
principle in the hands of the emperors, even if they were Christian: Constantine – in the 
complex Arian controversy – had sought to establish a doctrinal consonance on the basis on 
the majority principle. Also his son Constantius, following in his father’s footsteps, had no 
scruples about intervening heavily on matters of faith, imposing doctrinal formulas which 
had as their sole “political” objective that of favouring an external consensus (while at a 
doctrinal level remaining dangerously ambiguous) and at the same time threatening those 
who did not accept the emperor's position with the confiscation of goods, exile, and even 
going so far as make defamatory and false allegations against bishops, whose only fault was 
that they did not accept that the emperor could dictate the contents of the faith.  

Moreover, as a result of its authoritarian conception of itself, the imperial power 
could rely on the permanence – at a legal level – of absolute sovereignty over the people 
and things, which resulted in an identification of itself – at least in the conception of the 
court – with the proclaimed right of the prince to freely organise the Church. 

 
The question of the basilicas 

 
Ambrose opposed this very principle during the so-called "fight for the basilicas", 

in the years 385-386. We will only look at the essential elements of this symbolic episode, 
given that the reconstruction of the facts, times and places are still the subject of competing 
theories. 

                                                 
3 Cf. Heim 1991, 189-190. 
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In December 375, on the death of Valentinian I, his wife Justina was free – as 
empress mother of Valentinian II, who was still a child – to manifest her religious ideas in 
favour of the Arians. In opposition to Ambrose, who had already begun to act in an anti-
Arian manner, in 378, together with the court, she transferred to Milan, and following the 
arrival of homoean refugees from Illiricum (after the defeat of Adrianople), requested and 
obtained a basilica for them from Gratian. Thanks to the growing friendship between 
Ambrose and Gratian however the basilica was returned to Catholics in 381. Due to a desire 
to avoid hasty and precariously forced solutions, Ambrose displayed great patience and 
undoubted prudence in this situation, instead focusing his attention on a more “long-term” 
education, in a Nicene sense, of the people and clergy. 

In 385 the court (where Justina felt she had greater support, following the death of 
Graziano in 383 in Paris at the hand of the usurper Arbogast) she once again submitted a 
request for a basilica to provide a place of worship for the Arian community, more recently led 
by bishop Mercurinus Auxentius, who had been deposed by Theodosius (384) and had come to 
Milan from Romania, where he had been a disciple of Ulfila, the Apostle of the Goths. 
Ambrose was called to the imperial consistory to be informed of the requisition which was 
already planned, but on hearing the news the people of the Nicene faith gathered en masse in 
front of the imperial palace, threatening disorder. The court, being afraid, asked Ambrose to 
placate the crowd and the bishop re-established order, thus ensuring that no Catholic basilica 
would be given to the Arians. Nevertheless, this fact, served only to exacerbate Justina’s 
bitterness towards Ambrose, which was a preclude to further new developments. 

In January 386 Valentinian II passed a law granting freedom of worship and 
assembly to those who professed the homoean Creed of Rimini (359): thereby paving the 
way for a new request of the court, indeed in February a request was made to obtain the 
Porziana Basilica. When Ambrose refused the request, tensions increased. On 29 March 
386, Palm Sunday, while Ambrose was celebrating the traditio symboli for the 
catechumens, he heard news that the imperial officials were preparing the Porziana Basilica 
for Arian worship in the presence of the Emperor. Realising there was risk of a manu 
militari  occupation of the basilicas, the people filled up all three of them and remained 
there in prayer day and night from Tuesday to Holy Thursday, when the court finally 
renounced its claims. On this occasion Ambrose gave an extremely important sermon and 
wrote a detailed account of the events to his sister Marcellina. We shall look at some 
passages from it4. 

 «[5.] If they were to ask me to give something of my own, a fund or a house or 
gold or silver, I am ready and willing to give that which belongs to me, but I cannot take 
anything from the temple of God nor handover that which has been entrusted to me to 
safeguard, to be given to others […]  

[18.] That I should ever handover the inheritance of my forefathers: that is the 
inheritance of Dionyisius, who died in exile for his faith, the inheritance of Eustorgius, the 
inheritance of Mirocle and all of the earlier holy bishops. Mine was the response of a 
bishop; let the Emperor do that which is in the power of an emperor. He could take my life 
sooner than he could take my faith from me. 

[35.] That which is due to Caesar shall not be refused him; the church is God’s, 
and certainly must not be handed over to Caesar, because the temple is God’s and cannot 
fall within the rights of Caesar. 

                                                 
4 The English translation of the passages taken from St. Ambrose's works is done having as a base the 
latin text as it can be found in the edition: Sancti Ambrosii episcopi Mediolanensis Opera, Biblioteca 
Ambrosiana - Città Nuova, Milano-Roma 1977-... 
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[36.] No one can say that that has been said without honour for the sovereign. What 
greater honour can be bestowed than to affirm that the Emperor is a son of the Church? When 
this is said, it is said innocently, with blessings. In fact, the Emperor is within the Church, not 
above the Church: a good emperor asks help of the Church, and does not reject it.  While these 
words are said with humility they are at the same time said with firmness5». 

«At the end it was ordered: "Hand over the basilica". I replied: "It is not lawful for me 
to hand it over to you, neither, Emperor, is it useful for you to receive it. According to the law, 
you cannot violate the privacy of a private dwelling place, and yet you think you can take 
God’s house as your own?". The Court officers say that everything is lawful for the emperor, 
that he is, without exception, the master of all things. I replied: "Do not take the responsibility 
upon yourself, Emperor, to believe that you have some claim over those things which belong to 
God. Do not be filled with pride, but rather, if you wish to reign for longer, be subject to God 
[...] The Emperor is entitled to the palaces/buildings, the bishop to the churches. You have been 
entrusted with the right over public office, but not over the sacred one"6». 

Ambrose contrasts the authoritarian and absolutist image of the imperial court with 
the idea of the emperor as a 'simple' man, notwithstanding the responsibilities he holds to 
govern and hold power. Ambrose gets this idea from his own faith, and while he 
nevertheless finds it reasonable the idea is sustained by the training he had in his youth, the 
fact that he had a deep knowledge of Roman law and came from a family of a long line of 
senators meant he was able to use such knowledge to redefine the imperial role. In fact, 
Ambrose does not ask for any privileges: he only seeks to claim a right founded on the fact 
that the State does not precede nor establish religion, but  - on the contrary – it is called 
upon to recognise the existence of God and the religious sense in man and to defend the 
right to practice same, without however being able to claim to dictate the rules of same.  

Furthermore, since Ambrose declared that a baptised Emperor is a son of the 
Church, and is not above the Church, he places the question – while respecting the various 
institutional authorities – at the level of a human relationship, that is he invites the Emperor 
to look at himself from the objective perspective as a man and as a faithful Christian, who 
is called to salvation.  

  
Ambrose’s judgement on Theodosius, Constantine and imperial power 
 
Ambrose best set out his detailed thoughts on the relationship between the Church 

and the Empire in the years 388-395 during which time his complex relationship with 
emperor Theodosius commenced and developed. It was not always an easy relationship, but 
it gave way to a sincere friendship between two men of exceptional stature.  

In October 388 – after the defeat of the usurper Maximus and Theodosius’ 
victorious entry into Milan – the episode reported by the historian Sozomene7 should 
perhaps be mentioned here: Theodosius, following the Constantinopolitan custom 
according to which the Emperor was entitled to stay in the presbytery, wanted to go up onto 
the altar but Ambrose corrected him by refusing to commence the ceremony until he had 
taken his seat in the front pews of the assembly. 

At the end of 388 the complicated matter of the Callinico synagogue (in northern 
Mesopotamia) came to a head and exploded: at the instigation of a bishop and, perhaps, in 
response to certain provocations, the local Christians burnt down the synagogue. 

                                                 
5 Ambr., Contra Auxentium de basilicis tradendis 5.18.35.36 passim, written in 386. 
6 Ambr.ep. 76 De traditione basilicae 19, passim. 
7 Cf. Soz.h.e. 7.25,8-9. 
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Theodosius, after having condemned the bishop who had been responsible to rebuild the 
building that had been destroyed, was obliged by Ambrose to withdraw his order and to 
have the State Treasury pay to repair the damage. In this episode (cf. Ambr.ep. 74), the 
traditional opinion of western academics sees this as an embarrassing exaggeration on 
Ambrose’s part, especially when he appears to defend the right, on the part of the 
Christians, to destroy the places of worship of other religions, considered to be false or 
superseded. That said, recently, academic Hervé Savon8 has shown that, in writing about 
this episode, Ambrose is fulfilling his role as “defence advocate” for the local Church of 
Callinico in the imperial tribunal. Hence, in the words of the bishop, one cannot find a sort 
of “theory” that justifies the abuse displayed by the Christians towards the pagans, but 
simply the speech of a defence advocate who will not spare us anything of the art of oratory 
to absolve the interested party. 

In 390, the period running from the summer through to the end of the year was 
marked by the massacre of Thessaloniki and the subsequent penitence on the part of 
Theodosius. In the wake of the riots that broke out after the arrest of a famous jockey for 
paedophilia, the head of the police was killed, a force made up of Goths in the service of 
the Empire. Perhaps to avert a revolt by the allied Barbarians, Theodosius authorised the 
Goth soldiers to carry out an indiscriminate retaliation against the entire population, which 
led to thousands of deaths and provoked horror throughout the Empire. Ambrose, who had 
been prohibited from meeting Theodosius before he ordered the massacre, was forced to 
take a stand, by excluding the Emperor from receiving communion and imposing an 
ecclesiastical penitence before he could be readmitted to the Church. This is perhaps the 
most delicate and important episode not only for the relationship between these two men, 
but also for the redefinition – as we shall see – of the imperial figure.  

In 393-394, with the arrival of the usurper Eugenius in Italy, Ambrose went to 
Bologna, Faenza and Florence to avoid meeting him; at the battle of Frigidus (5-6 
September) Theodosius defeated Eugenius. 

Theodosius died in 395 (on 17 January).  
It was on the occasion of a service held 40 days after his death that Ambrose 

refined his thoughts on the relationship between the Empire and religion in the light of 
Christianity and the novelty it brought: in this sense the sermon given by him (De obitu 
Theodosii) represents almost a summa of Ambrosian political theology, one in which 
Ambrose’s attention to bringing together the best of that which was in the Roman tradition 
with the new requirements of the Gospels is most remarkable and amazing. 

A mandatory question for anyone who comes to study the De obitu Theodosii 
relates to the singular text of the sermon: whether the text which has been handed down to 
us today corresponds with the speech given by Ambrose on Sunday 25 February 395.  The 
problem relates precisely to the part of the work that speaks about the inventio crucis by the 
Empress Helena: since 19219 many have argued that this part was only added by Ambrose 
before the publication, with the result that we have a sermon that was significantly different 
in length from the one actually given during the commemoration service. 

The theory that it was written subsequently – it is worthwhile pointing out – is 
based solely on literary criteria, since the manuscript tradition is absolutely unanimous in 
maintaining that the sermon has been handed down in the original form. Nevertheless the 
theory had several supporters, and it was not until 1978 W. Steidle10  proved – in a manner 

                                                 
8 Savon 2007, 8-9.  
9 Cf. Laurand 1921, 349-350. 
10 Cf. Steidle 1978, 94-112. 
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believed by those who followed the debate to be exhaustive – its scarce reliability, adding 
at the same time a series of results which were of important interest for an understanding of 
the text. As J.V. Drijvers11 wrote in 1992: «In 1978 W. Steidle proved in a most convincing 
way, basing his position on coherent motives within the work itself, that the legend was an 
essential and original part of the whole of De obitu Theodosii, and therefore it could not 
have been added at a later date. The central theme in the sermon is the hereditas fidei and, 
according to Steidle, the story about finding the Cross adapts itself very well to it». 

In his speech given in front of the entire imperial court, Ambrose underlines the 
total ecclesiastical belonging of the Emperor to the Church, praising him because he was 
proximus Christo12 (close to Christ) even on the battlefield. Compared to the tradition 
dating back to Augustus, which saw the emperor typically having the virtues of courage in 
battle (uirtus), clementia, iustitia and the proper management of relations with the gods 
(pietas), Ambrose wholly redefined the imperial figure, which was by now characterised by 
humilitas, fides (understood as the faith of the Council of Nicaea) and by mercy, a virtue 
that was exemplified in the person of Christ and which encompassed both iustitia and 
clementia equally.  

Ambrose’s insistence on a return to the fundamental theological virtues such as 
misericordia would therefore appear as a piece that fits coherently in the picture that he is 
outlining: fides not only guarantees the presence of the virtues, but becomes the foundation 
– since it ensures stability in the relationship with the dominus uirtutum – including the 
uirtutes, of which the emperors who preceded Constantine revealed themselves to be 
wholly lacking. The mercilessly cruel portrait Ambrose describes when speaking about 
them – to the extent that he compares them to beasts13 – while it is not exaggerated, aims to 
further emphasise the need for faith, which he explains is the only strength capable of 
guiding a prince in government.  

The beneficial aspects of faith for the Emperor and thus the entire Empire as a 
whole are set out by Ambrose primarily in two directions: a return to a correct exercise of 
power potestas and the possibility, on the part of princes princeps, to overcome the more 
negative aspects of their character. Without faith potestas is «prona... in uitium»14 and 
becomes an «iniusta praeceptio»15, exercised by tyrants who do not even realise the 
seriousness and responsibility of the duties entrusted to them16, but rather take advantage of 
the impunities that such entails as an incentive toward vice and illicit freedoms. Christian 
emperors, instead, accept the imposition of a limit «deuotionis et fidei»17, in interpreting 
potestas to be an «iusta moderatio»18, they are raised to the dignity of men and escape the 
temptation towards despotism, they learn to accept that they are fallible and to humble 
themselves in public when asking forgiveness for sins committed by them in the exercise of 
their power19. 

                                                 
11 Cf. Drijvers 1992, 109. 
12 Ambr., De obitu Theodosii 7. 
13 [imperatores] ...quasi equi in libidines adhinnirent, quod liceret illis adulteria inpune committere; 
prona enim potestas in uitium ferebatur et more pecudum uaga sese libidine polluebant...: Ambr., De 
obitu Theodosii 50-51 (passim). 
14 De obitu Theodosii, 51. 
15 De obitu Theodosii, 48. 
16 ...qui se non agnoscerent reges: De obitu Theodosii, 51. 
17 Ivi. 
18 De obitu Theodosii, 48. 
19 Theodosius imperator [...] ubi peccatum obrepsit, ueniam postulauit: De obitu Theodosii, 28. And 
again: “Dilexi”  uirum, qui magis arguentem quam adulantem probaret. Strauit omne, quo utebatur, 
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Ambrose confirms that Theodosius is judged by God in this way after his death 
not on the basis of his successes in politics and on the battlefield, but – in the same way as 
any other faithful – on the basis of his progress in becoming more Christ-like through the 
practice of charity. Let us read some passages of De obitu Theodosii: 

 «[7.] You will doubtless recall the triumphs secured for you by Theodosius’ faith. 
When out of fear for those so narrow places [...] the army, on the march, descended a little 
too slowly onto the battlefield and it seemed like the enemy advanced on horseback taking 
advantage of that moment of hesitation, the prince leapt down from his horse and, 
advancing alone towards the deployed army, exclaimed: “Where is the God of 
Theodosius?”. He spoke like this, as one in Christ. Who, indeed, could have pronounced 
these words, if he did not know that he was united with Christ? That question spurred on 
everyone as he led them to battle by his example. He was by now undoubtedly advanced in 
years, but he was always vigorous in his faith. [8.] Theodosius’ faith was therefore your 
victory: that your faith may be the strength of your children. 

[12.] And what an emperor! A holy emperor, a merciful emperor, a faithful 
emperor […] It is a great thing to find a merciful and faithful man, it is even greater to find 
such in an emperor, whose power encourages him to punish whereas compassion prevents 
him from condemning! What is more noble than the probity/integrity of an emperor who is 
not exalted by power, swollen by pride, but made docile by piety/mercy? What a gift it is 
then to renounce the terror of power and to demonstrate instead the sweetness of goodness!  

[13.] Theodosius – may his remembrance be glorious – maintained he received a 
grace when he was asked to forgive, and the greater the irritation provoked by anger all the 
more was he disposed to forgive […] He wanted to win, not strike, act as a fair judge, and not 
as one willing to condemn, such as to never refuse to forgive those who confessed their sins; 
or, if there was some hidden guilt within one’s conscience, he referred it to God’s justice. 

[32.] Free from struggles, Theodosius  – may his remembrance be glorious – now 
enjoys light perpetual and rest without end and shares in the fruits of divine reward for that 
which he did when on earth. Since Theodosius  – may his remembrance be glorious – loved 
the Lord your God, he has earned the right to share in the company of the saints»20 

A re-reading of the theme of power written by Ambrose from a Christian 
perspective thus takes on a particular importance, commencing with the story of the finding 
of the True Cross by Constantine and Helena, of which the Milanese bishop is the first 
authoritative witness also thanks to the detail and accuracy of the facts in his story. 

In fact, Ambrose confirms that the true greatness of Constantine lies precisely in his 
finding of the true Cross, even though he was baptised on his deathbed, he had the merit of 
being the first emperor to have accepted Christ and his conception of political power. Helena’s 
decision to forge two nails from the Cross into the helm of the crown and the bit of her son 
Constantine’s horse reveal how only a vision of reality, that has as its starting point the life of 
Christ, can redeem the imperial institution and the figure of the emperor himself21.  

«[43.] Maria was visited so that she could free Eve, Helena was visited so that 
emperors could be saved. Therefore, she sent the crown studded with precious stones to her 
son Constantine, held together by the most precious jewel of the cross of divine 
redemption, linked to the iron; she also sent him the bit. Constantine used both objects and 
transmitted the faith to his successors. The principle of Christian emperors it is something 

                                                                                                                            
insigne regium, defleuit in ecclesia publice peccatum suum [...] Quod priuati erubescunt, non erubuit 
imperator, publicam agere paenitentiam: De obitu Theodosii, 34. 
20 De obitu Theodosii, 7-8. 12. 13. 32 (passim). 
21 Cf. Sordi 2008, 151-157. 173-178. 
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holy that is onto the bit: faith comes from him, so that persecution could stop and devotion 
take its place.  

[48.] Helena acted wisely, placing the cross on the head of kings, so that through 
kings the cross of Christ could be adored. This is not arrogance but devotion because it pays 
homage to holy redemption. Such a figure at the head of the Roman empire is very precious 
indeed, one who governs the whole world and is carried by the princes on their head, so that 
they who were wont to persecute her begin to spread the faith. Rightly so the figurehead is 
at the helm, because, wherein resides intelligence therein also will be protection. On the 
head the crown, in the hands the reins: the crown is made in the form of the cross, so that 
the faith may shine; even the reins are made in the shape of the cross, so that the authorities 
govern with just rather than unjust moderation. Even princes obtain, with Christ’s generous 
permission, in the imitation of the Lord, that which was recited about the roman emperor: 
You have placed on his head a crown embellished by gems (Ps 20,4). 

[50.] Indeed, power abandons itself without restraint to vice and, like beasts, the 
sovereigns defile themselves in unbridled lust and ignore God. The Lord’s cross stopped 
them in their tracks and kept them from committing impieties, he made them lift up their 
eyes so that they could seek Christ in heaven. They put a muzzle on incredulity, they 
welcomed the bite of devotion and faith, following He who says: Shoulder my yoke and 
learn from me. Yes, my yoke is easy and my burden light  (Mt 11,29-30). Hence we have 
had the other Christian princes – with the exception of Julian, who left the Author of his 
salvation to abandon himself to the fallacy/errors/deceits of philosophy -, hence we have 
had a Gratian and a Theodosius»22. 

The salvation of the Empire and the Emperor, therefore, follows the same path or, 
better, follows the Cross of Christ. This conception was anything but a spiritualistic 
reduction or simple exhortation: on the contrary, it was elaborated by Ambrose whose 
starting point was one’s actual experience and from an intelligent and rational consideration 
of both the regulatory framework that lay the foundations of imperial ideology and the 
exercise of power, and the characters of many emperors and/or pretenders with whom he 
himself had often had to deal. 

Theodosius, with whom there had been many clashes and moments of friction, 
represented for Ambrose a true example of a man who allowed himself to be shaped by his 
faith, even in the exercise of imperial power and it was for this reason that the relationship 
between the two was for Ambrose also an occasion of true affection and true and real 
pastoral care. In particular, the episode of penitence following the massacre of Thessaloniki 
reveals the “benefits” of such a conception: contrary to what subsequent historians have 
written – especially Socrates and Sozomene – the question was not raised by Ambrose in 
juxtaposing terms. There was no struggle at the doors of the Church, nor was the bishop 
seen to physically obstruct Theodosius from entering the basilica. Instead, Ambrose, wrote 
a letter (of which we quote some passages) of immense humanity and Christian mercy to 
Theodosius in which he displayed all of the care and paternal concern for the risk that his 
soul was running and which took precedence over a concern for the political situation.  

Listen, then, most respectable (auguste) Emperor, to what I have to tell you […] A 
fact has occurred in the city of Thessaloniki, the equal of which has never before been seen, 
that I have not succeeded in preventing [...] When news of this fact first reached me, a 
Synod had been called in view of the arrival of the bishops from Gaul: there was not a 
single person who was not aggrieved by it, no one underestimated the seriousness of it, it 
was inconceivable that, permitting you to partake in communion, Ambrose would absolve 

                                                 
22 De obitu Theodosii, 43. 48. 50 (passim). 
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you from this fact: in fact, the guilt would be even more hateful, if no one had declared that 
it was necessary to be reconciled with our God. 

Perhaps you are ashamed, emperor, to do that which David did, king, prophet, 
father of the descendants of Christ in the flesh? We shouldn’t be amazed if a man sins, but 
it is a thing worthy of reproof if he does not acknowledge that he has erred, if he does not 
humble himself before God [...] 

In writing this to you, it is not my intention to upset your soul, but rather that the 
examples of kings may induce you to remove this sin from your kingdom; and you remove 
it by humbling your soul before God. You are a man and you have suffered temptation: 
overcome it! Sin cannot cancel itself out if not with tears and penitence [...] 

I am writing this letter to you personally, so that you will be the only one to read it 
[...] Do what you believe will be most agreeable at the opportune moment [...] He who 
accuses himself is correct, when he has sinned; not he who boasts about it. If you believe, 
listen to my advice; I repeat: if you believe, recognise the truth of what I say; if you do not 
believe, forgive my conduct, by which I am God’s side...»23 

Theodosius understood the meaning of Ambrose’s letter, and subjected himself to a 
form of penitence which probably consisted in presenting himself before the bishop in penitent 
dress without the royal emblems: something which would have been unheard of at the time, 
and while it did not represent a humiliation of political power in the face of the Church, at the 
same time it clearly stated that the emperor renounced any claim to a “preferential path” in his 
relationship with God, accepting to be subject – as a faithful – to the “ordinary” pastoral care of 
the Church. Here there is a real “humanisation” of the figure of the emperor, that is “liberated” 
from a merely institutional identity and can be captured and represented not solely on the basis 
of the role that he plays: indeed, Ambrose, is not afraid of expressing his affection and 
friendship for Theodosius, which is sincerely reciprocated.  

Such affection, which goes beyond the boundaries of the strictly personal, comes to 
represent a good also for the respublica, as Ambrose himself affirms when he recalls how, on 
his deathbed, Theodosius confided in him his preoccupations for the Empire and the Church, 
together with the fact – related by the biographer Paulinus – that Stilicho himself, general and 
head of the army, cried on the death of Ambrose for the great loss for the Empire24. 

 [33.] I too [...] loved this merciful man, humble even in the exercise of imperial 
power, blessed with a pure heart and a meek soul, who the Lord loves […] [34.] I loved this 
man who preferred he who corrected him to he who flattered him. He removed every royal 
insignia/emblem that he usually wore, he cried publicly in church for his sin, that he committed 
almost unknown to himself, because he had been deceived by others, with lamentations and 
tears he invoked forgiveness. He, the emperor, was not ashamed of that which private citizens 
were ashamed of, that is of making a public penitence, and not a day would pass thereafter 
when he did not regret his error [...] [35.] I loved this man who in the supreme moment with his 
final breath asked for me. I loved this man who, when he was about to shed his body, was more 
concerned for the condition of the churches than for his illness. I loved him then, I admit it, and 
thus I have suffered pain in the depths of my heart…  
 

Conclusion 
 
The thought and conduct of Ambrose played a key role in affirming a vision of the 

relationship between Church and political power in the West which still raises great interest 

                                                 
23 Ambr.ep. extra collectionem 12 (passim). 
24 Cf. Paulinus, Vita Ambrosii 45. 
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today, and remains a key to understanding western history and part of the origins of the 
theological-political thinking of the Church. 

When he looks to the empire, Ambrose never attempts to make an idol out of it or 
detach it from its sense of reality at the service of man and God’s plan. He never tires from 
placing the figure of Christ at the centre of the cosmos, He who brings about the renewal-
redemption of man. With the essentially social-communional characteristic of human beings, 
man’s redemption comes through the renewal of power and respublica, which are called upon 
to welcome and express a true novelty in the light of the event of the Incarnation.   

Thus Ambrose always remains coherent in his affirmation of a reality that is 
positive because Christ is present in it, even when we consider the political dimension of 
reality he does not fall into one of the two opposing and frequent positions that either it is a 
condemnation without any hope of appeal and it is viewed as irremediably evil, or, in the 
alternative, it is an uncritical adherence to a political system of power that is “blessed” 
because it declares itself to be subject to the church sphere. 

A balanced position such as Ambrose’s, built on the dual basis of the relationship 
with Christ present and active, and the relationship with the political events of the time, 
which he never presumes to be excluded from redemption. We are still in need of such a 
Father and master in the faith and of such a balanced position. 
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Франческо Браски 
 
КОНСТАНТИН У ДЕЛУ DE OBITU THEODOSII СВ. АМБРОЗИЈА ИЗ 

МИЛАНА: НОВО ОБЛИКОВАЊЕ И ДЕФИНИСАЊЕ УЛОГЕ ЦАРА НАКОН 
АРИЈАНСКЕ КРИЗЕ 

 
У среду, 25. фебруара 325., церемонија која се одиграла у једној од 

хришћанских базилика у Милану била је другачија од осталих. Четрдесет дана након 
смрти цара Теодосија, племић Аурелијус Амброзијус, бискуп Медиоланума, извршио 
је свој задатак, по коме није само славио учинак, већ величао и успење на Небеса 
управо преминулог владара. Једним таквим чином, Амброзије је урадио нешто што је 
имало огроман значај за начин на који је царски двор себе доживљавао и себе 
приказивао другима, а то је био јако тежак задатак. Без обзира на тежину изазова, 
Амброзије није само успешно одао заслужену (и очекивану) пошту Теодосију, већ је 
успео и да промени традиционалну слику о цару – дубоко условљену вишевековном 
паганском иконографијом – у хришћанску, и то тако да су и многобројни 
нехришћани у његовој публици могли да је разумеју, где је истовремено јасно 
показао да и најсветији ритуали Римскога царства сада морају да се мењају, услед 
изградње једног хришћанског погледа на свет. 

Шта се десило том приликом можемо да сазнамо не само из описа црквених 
историчара који су били савременици тога догађаја (а чији су списи обично сасвим 
кратки, и значајни углавном због тога што нам дају информације о присуству 
Теодосијевих рођака и блиских пријатеља сахрани), већ и из проповеди коју је Св. 
Амброзије одржао током службе за цара, а чији је текст доступан у његовим делима 
под називом De Obitu Theodosii.   
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СЛИКА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ У ПОХВАЛНОМ СЛОВУ 
НИЋИФОРА ГРИГОРЕ И ЖИТИЈУ КОНСТАНТИНА И ЈЕЛЕНЕ 

ОД ЈОВАНА ХОРТАЗМЕНА1 
 
Апстракт: Рад је посвећен анализи лика Константина Великог, којег су у 

својим делима описала два учена Византинца ''ренесансе Палеолога'' – Нићифор 
Григора и Јован Хортазмен. У периоду када поређење царева из династије Палеолог 
са славним претходником на царском трону готово у потпуности ишчезава из 
похвалних слова тог периода, лик првог хришћанског владара се у одређеним делима 
јавља као спомен на времена, која су за Византинце XIVи XVстолећа била 
недостижни идеал. 

Кључне речи: Константин Велики, Јелена, Нићифор Григора, Јован 
Хортазмен, Константинопољ, похвално слово. 

 
Константин Велики је био један од највише слављених царева хришћанске 

екумене. Хришћански писци, који су радили на очувању сопствених живота и 
успостављању хришћанске вере и заједнице, пронашли су свог заштитника у лику 
римског императора. Стога су радили на стварању јаког култа првог хришћанског 
цара, приписујући њему и његовој мајци Јелени многа чуда и невероватне приче, које 
често нису имале везе са стварним историјским чињеницама. Многобројне легенде о 
Константину појавиле су се у VIII и IX веку, када је хагиографска књижевност 
цветала и када је потреба за очувањем хришћанске вере и њених мученика, у доба 
иконоклазма, била посебно важна.2 Приче о Константиновом пореклу и рођењу, 
детињству и образовању, прича о визији Крста, ратови против Максенција и 
Лицинија, као и приче о крштењу од стране папе Силвестра и Јеленином 
проналажењу спасоносног Крста, разликовале су се од аутора до аутора и зависиле су 
од сврхе самог дела.3 Ипак, све ове приче имале су своје порекло у добро познатим 
историјским чињеницама, које су обележиле владавину цара Константина и због 
којих је он био нарочито слављен: 1) одбрана хришћана и успостављање хришћанске 
вере, 2) рестаурација мира после грађанских ратова, 3) оснивање нове престонице, 
Константинопоља. Константин Велики је тако постао модел за своје царске 
наследнике који су били поређени са њим, а некада чак и прослављани као Нови 
Константини. Прослављање царева као Нових Константина се такође мењало кроз 
историју. На поређењу са славним претходником на царском трону се посебно 

                                                 
1 Рад је настао као резултат истраживања у оквиру пројекта 177032 Министарства за просвету и 
науку Републике Србије. 
2 Ševčenko 1977, 113-132; Kazhdan 1987, 196-250. 
3Kazhdan 1987, 196-250; Радошевић 1994, 7-20; Scott 1994, 57-72; Репајић 2013, 459-472. 
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инсистирало у време великих војних успеха и обнове Царства, али и у тренуцима 
када су појединци морали да оправдају свој долазак на престо и успоставе везу са 
читавом плејадом царева, на чијем се челу налазио Константин Велики, оличење 
правоверног владара, изабраног милошћу Божијом.4 

Суочени са прекидом успостављеног и устаљеног поретка после пада 
Цариграда под латинску власт 1204. године, Ласкариси су се трудили да наметну, 
оправдају и учврсте свој легитимитет и преузму идеологију царских претходника из 
Константинопоља.5 То се, разуме се, одражавало и кроз реторику тог периода.6 
Међутим, само је један од никејских царева био прослављен као Константин Велики-
Теодор I Ласкарис.7 Његови наследници, Јован III Ватац, који је био један од 
најзнаменитијих светаца епохе Палеолога,8 и Теодор II Ласкарис, нису имали 
привилегију да буду поређени са првим хришћанским царем, што само показује да се  
поређење са Константином Великим није само по себи подразумевало и оно се не би 
смело занемаривати и третирати само као опште место у византијској књижевности. 
Цар је требало да заслужи и оправда поређење са својим славним претходником 
истицањем на бојном пољу, али и одржавањем реда и мира у свим сферама друштва. 
Иако нема сумње да су се и наследници Теодора I Ласкариса (Јован III Ватац 
посебно) истакли у јачању и стабилизацији ''Царства у егзилу'', како се Никејско 
царство често у историографији назива, њима је фалио кључни елемент у достизању 
константиновског идеала – престони град, Константинопољ.  

Последњи цар који је понео име Нови Константин био је Михајло VIII 
Палеолог.9 Он је то име заслужио управо чињеницом да је за време његове владавине 
повраћена и донекле обновљена престоница 1261. године, која је пострадала 
приликом латинског освајања 1204.10 Његов син, Андроник II, међутим, у реторским 
тесктовима њему посвећеним, није поређен са славним претходником.11 Ипак, 
Црквена историја Нићифора Калиста Ксантопула ( c. 1256 – c. 1335),12 свештеника у 
Светој Софији и пријатеља Теодора Метохита, царевог првог министра и најближег 
сарадника,13 забележила је Андроникову ортодоксију и старање о успостављању мира 
и поретка у цркви, у чему се цар могао изједначити са Константином Великим.14 
Ксантопул је Црквену историју посветио Андронику II јер је његов долазак на власт 
означио заокрет у религијској политици, одбацивање Лионске уније закључене 1274. 
године, као и окончање Арсенитске схизме, спора који је имао великих последица по 

                                                 
4 Markopoulos 1994, 159-170; Macrides 1980, 13-41; Macrides 1994, 269-282; Крсмановић-
Радошевић 2004, 77-81, 88-91; Орлов-Вилимоновић 2013, 441-458. Поређење са Константином 
Великим је, разуме се, било својствено свим средњовековним друштвима, па тако и српском. В. 
Марјановић – Душанић 1997, 287-309. 
5 Angold 1975, 9-97; ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 1956, 169-185; Ahrweiler 1975, 23-40. 
6 Радошевић 1987, 69-86. 
7 Macrides 1994, 280, n. 52. 
8 Heisenberg 1905, 160-233; Macrides 1981, 69-71.  
9 Macrides 1980, 22-25. 
10 Geanakoplos 1973, 110-130; Macrides 1980, 15-17;Ђурић 1990, 63-73;Talbot 1992, 295-303;Talbot 
1993, 243-261. 
11 Радошевић 1982, 61-83. 
12 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 1865; Kazhdan 1991, 2207; Trapp 1986,  No 20826. 
13 Beck 1952; Ševčenko, 1975, 19-91. 
14 Детаљније о религијској политици Aндроника II в.Laiou 1972, 32-37. О поређењу Андроника са 
Константином Великим у Ксантопуловој Историји в. Panteghini 2009, 260-266. 
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успостављање самог ауторитета и власти породице Палеолог,15 у моментима када је 
Царство почивало на веома нестабилним темељима. Савременици су настојали да 
истакну ове промене као велике тековине Андроникове владавине, чиме је син 
Михајла VIII испунио један од битних услова константиновског модела владара. Због 
тога се и односу Константина Великог према хришћанима и његовом председавању 
сабором у Никеји придаје важно место, јер је морало бити јасно да се са црквеном 
политиком Михајла VIII раскрстило и обрачунало на веома оштар начин. 

 Поред Ксантопулове Историје, у току владавине Андроника II, настало је 
још једно дело у коме се прославља Константин Велики. У питању је Похвално слово 
Константина Акрополита, сина историчара Георгија Акрополита, једног од највећих 
хагиографа епохе Палеолога.16 Константин Акрополит је био велики противник уније 
и црквене политике Михајла VIII, што се исказује у његовом огромном 
хагиографском опусу, као и у Похвалном слову Константину Великом, у коме је 
учени Византинац, као и Нићифор Калист Ксантопул у Црквеној историји, изразио 
главна политичка и религијска начела на којима је почивала владавина Андроника II, 
вешто користећи причу о првом хришћанском цару.17 

Као што се из приложеног може закључити,  дела у којима се Константин 
јавља коришћена су као нека врста прогласа царске политике и идеологије, пре свега 
у време владавине Андроника II. Без обзира што директно поређење царева са 
славним претходником све више ишчезава из похвалних слова тог периода, прича о 
Константину Великом имала је своје место у пропагирању курса којим је царска 
политика ишла. Директно поређење Палеолога са Константином више и није било 
могуће јер су се владари последње византијске династије мало чиме могли 
похвалити.18 Они су били сведоци губитка територија, унутрашњих превирања и 
грађанских ратова, верских распри и неслоге унутар саме цркве и суочавали су се са 
чињеницом да њихова престоница може пасти у руке многобројних непријатеља 
(Срба, Турака Османлија...).19 Пошто најважније ствари које су цара квалификовале 
за поређење са Константином нису имале упоришта у реалности тог времена, владари 
династије Палеолог, осим два поменута примера, су готово у потпуности престали да 
се пореде са првим хришћанским царем.20 Ипак, као што је већ поменуто, Константин 

                                                 
15 Арсенити су били присталице патријарха  Арсенија, који је склоњен са патријаршијског трона 
1265. године, пошто се противио ослепљивању Јована IV Ласкариса, сина Теодора II, и узурпацији 
престола од стране Михајла VIII. На место патријарха Арсенија, који је ексомуницирао Михајла 
VIII,  цар је поставио Јосифа I, који је у присталицама збаченог патријарха добио снажну 
опозицију. Струја Арсенита, која се тада појавила у редовима византијске цркве, била је снажан 
противник политици Михајла VIII, као и читавој новоуспостављеној династији Палеолог. Спор са 
Арсенитима углавном је разрешен на сабору у Адрамитиону 1284. године. Laiou 1972, 34-35. 
16 Simonides 1853; Nicol 1965, 249-256; Kazhdan 1991, 49. О хагиографији у доба Палеолога в. 
Laiou 1980, 84-114; Macrides 1981, 67-87; Talbot 1991, 15-26; Hinterberger 2004, 281-301; Talbot 
2011, 173-195.  
17 На научном скупу ''Ниш и Византија'' одржаном  03.06-06.06. 2013, прочитан је реферат о 
Похвалном слову Константина Акрополита (E. Kontoura – Galake, Constantine Acropolites on 
Constantine the Great: motivations and approaches). 
18 Битно је истаћи да је реторика доба Палеолога много више критички настројена ка владарима и 
њиховој политици, него што је то био случај у ранијим периодима. То показује и појава 
саветодавних говора, у време Андроника II, што за раније епохе није било карактеристично. 
Angelov 2003. 
19 Ševčenko 1961, 167–186; Радић 2000, 133-202, 201-240; Павловић 2012, 373-383. 
20 Легенде о последњем византијском цару,  Константину XI Драгашу Палеологу и његовој вези 
са епонимним претком, Константином Великим, овом приликом остављам по страни. 
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Велики је нашао своје место у књижевности доба Палеолога, између осталог и у два 
дела која су главни предмет овог рада - Похвално слово Нићифора Григоре21 и Живот 
Константина и Јелене од Јована Хортазмена.22 Наведена дела се не одликују 
оригиналношћу и не додају ништа ново у већ постојеће приче о првом хришћанском 
владару. Пред њиховим ауторима налазила се читава серија легенди и дела која су 
славила Константина, тако да је од жеље самих аутора, њиховог избора извора које 
ће користити, намене дела, као и политичких прилика у потпуности зависио портрет 
Константина Великог. 

 Два дела о којима ће у раду бити реч, као што је већ указано, само су нека од 
оних у којима се јавља славни царски предак, Константин Велики. Овај рад тежиће да 
у неким општим цртама представи кључне елементе слике Константина Великог код 
Григоре и Хортазмена, при чему ће бити отворена нека питања и постављени правци 
за даље истраживање.23 

На самом почетку треба обратити пажњу на карактер ова два дела и на личност 
њихових аутора. Нићифор Григора (око 1294-око 1360) један је у низу интелектуалаца 
који су својим књижевним и научним радом дали печат византијској култури епохе 
Палеолога.24 Похвално слово писано за Константина Великог сврстава се у Григорина 
хагиографска дела.25 Поред правих житија каква су житија Михајла Синкела, царице 
Теофано, Антонија Кавлеаса (да поменемо само неке од њих), Григорино дело о 
Константину Великом је у ствари похвала (ΛΟΓΟΣ/ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΩΜΙΟΝ), како се 
наводи у самом уводу: ''Слово светом и највећем међу царевима и равноапостолу 
Константину од најмудријег Нићифора Григоре'', или: ''Живот и похвално слово светом 
и највећем међу царевима и равноапостолу Константину од најмудријег Нићифора 
Григоре''.26 Тачан датум Григориног Похвалног слова до сада није било могуће 
установити, пошто нам сами извори не дају никакве прецизније хронолошке одреднице. 
Ипак, за датовање дела важно је писмо Григорија Акиндина Нићифору Григори, које се 
смешта у 1341/1342. годину.27 У њему Акиндин хвали књижевно умеће свог пријатеља: 
''Заиста је царски и божанствен говор! И онолико колико велики цар Константин 
превазилази друге цареве, толико се мени чини да твој говор, који чини дивљења 
вредним Константина и његова дела, значајно превазилази друге говоре.''28 У писму се, 
поред Похвалног слова Константину, помиње и Григорин теолошки трактат Против 
Латина, за кога се претпоставља да га је Григора изговорио 1334, пред патријархом и 
другим црквеним великодостојницима.29 Како је Григора Акиндину послао оба своја 
дела на читање, претпоставља се да је terminus post quem за састављање Похвалног слова 
Константину 1334. година. Григорино дело је стога највероватније написано за време 

                                                 
21 Gregorae 1994. 
22 ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ 1884, 164-229. 
23 Овај рад је само део веће студије Constantine the Great in the Time of the Palaiologoi,  чије је 
истраживање тренутно у току. 
24 Guilland 1926; Beyer 1978, 127-155; Trapp 1977, No 4443; Kazhdan 1991, 874-875. 
25 Guilland 1926, 172-193; ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 2008, passim. Детаљнију студију о Григориним 
хагиографским делима, као и ново критичко издање Похвалног слова Константину Великом је 
најавио М. Хинтербергер. Hinterberger 2004, 297, n. 56. 
26 Gregorae 1994, 13. О проблематици жанра Григориног Похвалног слова в. Hinterberger 2004, 
297-298. 
27 Hero1983, 341-342. 
28 Hero1983, 66. 
29 О овом говору се подаци налазе и у Григориној историји, као и у његовом теолошком 
спису.Antirrhetika. Gregorae I, 1829-1855, 502; Beyer 1976, 59. 
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владавине Андроника III Палеолога (1328-1341), а његов карактер и сврха се разликују 
од Ксантопуловог и Акрополитовог дела у коме се помиње први хришћански цар. Као 
што ће се из даље анализе слова видети, Григорин Константин није служио као славни 
пример из прошлости којим се враћање ортодоксији супротстављалало ''греховима'' 
Михајла VIII, 30 већ је царев лик био ту да подсети Ромеје на претходна времена, 
величину Царства и благостање, који су, како су то извори желели да представе, владали 
у току Константиновог царевања. Подстицај за писање о славном цару Григора је могао 
добити од својих пријатеља, као што је то чест случај са његовим другим хагиографским 
делима,31 а када је у питању Похвала Константину модел је могао наћи и у историјском 
есеју свог учитеља, Теодора Метохита, који је посвећен двојици великих римских 
царева, Октавијану Августу и Константину Великом.32 

Григорино Похвално слово је написано према свим реторским стандардима и 
садржи све неопходне елементе прописане од стране реторских уџбеника који су били у 
употреби у Византији.33 Будући реторско али и хагиографско дело, Григорино Похвално 
слово нам пружа већ добро познату причу о првом хришћанском цару, почињући са 
уобичајеним изразима скромности писца, чији циљ није да да неке нове информације о 
животу цара, већ да понови и истакне оно што су толики пре њега већ рекли, како би се 
још једном подвукли значај и величина Константина Великог.34 Иако Григора 
експлицитно не наводи разлоге који су га подстакли на писање овог дела, може се 
претпоставити да његов избор теме није случајан.35 Како би се ова претпоставка 
доказала мора се детаљније приступити анализи слике коју Григора даје о Константину, 
као и анализи читавог контекста уклапања дела у Григорину епоху. 

Григорин Константин Велики се, као што је већ истакнуто, не разликује 
много од добро успостављене слике цара коју налазимо код првих хришћанских 
писаца попут Евсвевија из Цезареје и Евтропија. Григора помиње два писца која су 
му служила као главни извори за писање његовог дела.36 Григора наводи да је 
Константин био највећи и најјачи међу свим царевима не само зато што су њему 
придодата најбоља од свих добара (у томе није никоме био сличан), нити зато што се 
никоме није десило да овлада земљама и морима, већ зато што се слава његове 
побожности, попут Сунца које се шири земљом, протезала од Истока до Запада, а 
добар глас о њему није се чуо само на земљи, већ се и на други свет лако преселио.37 
Константин је био слављен зато што је поставио темеље цркви, али и због тога што је 
основао Константинопољ, који:  ''као што Нил наводњава Египат, тако и тај град 

                                                 
30 Григорин однос према црквеној политици Михајла VIII је много блажи него што је то био 
случај са Акрополитом и Ксантопулом. То се најбоље види у Григорином Житију његовог ујака 
Јована, метрополита Хераклеје Понтијске. Laurent 1934, 29-63. 
31 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 2008, 160-162. 
32 ΜΕΤΟΧΙΤΟΥ1966, 587-591. 
33 Russel, Wilson 1981; Constantinides 1982, 113-132. 
34 Gregorae 1994, 13. 
35 Уопште избор светаца о којима Григора пише је прилично занимљив. Тако рецимо, приликом 
уласка Јована Кантакузина у престоницу, Григора пише житије Антонија Кавлеаса. Hinterberger 
2004, 294. 
36 О Григориним изворима в. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 2008, 140-159.  Интересантно би било 
видети да ли је Григора, поред поменутих извора из првих векова хришћанства, користио и друге 
легенде, које су настале у периоду иконоклазма, о којима је Каждан, у више пута цитираној 
студији, писао. На жалост, тренутно није било могуће испитати све детаље везане за Григорине 
изворе што ће бити учињено у најављеној студији.  
37 Gregorae 1994, 15-16. 
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сопственим добрима наводњава читаву земљу.''38 Престони град (Η ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ 
ΠΟΛΗ) био је стециште различитих људи, различитих језика и учености. 

Прелазећи на историјске податке, које су обележиле владавину цара 
Константина, Григора наводи његове претходнике на царском трону, о којима, како 
се чини, писац није имао најбоље мишљење. Једино се ликом и делом из редова 
римских царева издваја Октавијан Август, који је успоставио монархију и основао 
империју. Највећа пажња посвећује се причи о тетрарсима, њиховој подели Царства, 
и начину на који су четворица владара заједнички управљала Царством.39 Престони 
град првог међу тетрарсима, Диоклецијана, била је престоница Битиније, 
Никомедија, која стоји насупрот Ромуловом граду, некадашњем средишту Римског 
царства.40 Цар Диоклецијан и његов савладар, Максимијан Херкулије, главна су два 
негативна лика у Григорином делу. Они су започели са прогонима хришћана, због 
чега их је историја рђаво запамтила. Григора наводи: ''А овај Диоклецијан и 
Максимијан Херкулије, који су на почетку владавине у потпуности подражавали 
најблаже међу царевима, од тада одједном променивши љуштуру беху потакнути од 
стране Сатане и, тако да кажем, пошто су се безумно понашали и у све ствари које су 
се Царства тицале уносили су бруталност и дивљаштво, подигоше најтежи и 
најжешћи рат против Хришћана...''41 Насупрот њима, као и Гају Галерију, Григора је 
поставио лик Констанција Хлора, Константиновог оца, који је био благ и милосрдан 
према хришћанима.42 Настављајући даље причу о Константину, Григора застаје да 
објасни да су се о првом хришћанском цару такође испредале лажи од стране оних 
који су припадали кругу око цара Јулијана Апостате, те да су они на челу са 
Либанијем заслужни и за негативну традицију о првом хришћанском цару.43 Из 
екскурса о негативној традицији о Константину јасно се види Григорино пажљиво и 
темељно проучавање тематике коју је обрадио. Може се рећи да је Григора на више 
места у свом делу иступао са становишта историчара, а не хагиографа, што је 
карактеристика и његових других дела, која припадају овом жанру.44 

Посебну пажњу Григора је посветио Константиновим родитељима, 
Констанцију Хлору и Јелени, који су, по Григориним речима, обоје били племенитог 
порекла.45 Kао такви они су се потрудили да њихово дете добије најбоље могуће 
образовање.46 У одгајању Константина Великог посебно се истакла његова мајка 
Јелена, којој Григора приписује велики углед међу женама тог доба. Њој су, како то 
Григора наводи, долазиле многе од њих, како би покушале да остваре веридбу својих 
ћерки са њеним сином.47 О самој Јелени, у даљем Григорином тексту више нема 

                                                 
38 Gregorae 1994, 17. 
39 Gregorae 1994, 19-21. 
40 Gregorae 1994, 21. 
41 Gregorae 1994, 22. 
42 Gregorae 1994, 23. 
43 Gregorae 1994, 23-27.  
44 Ту се посебно издваја поменуто Житије Јована, митрополита Хераклеје Понтијске, које више 
подсећа на дело световног него духовног карактера. Laurent 1934, 29-63. 
45 Раније легенде о Константину разликују се у причама о Јеленином пореклу. У некима од њих 
она је представљена као крчмарева ћерка, или, пак, као проститутка, са којом Констанције проводи 
ноћ. Kazhdan 1987, 211-215. 
46 Ово инсистирање на добром образовању и начин на који то Григора представља требало би, 
између осталог,  посматрати кроз ауторску перспективу. Григора је био веома образован човек и 
живео је у време када је кутлура била у пуном цвату.  
47 Gregorae 1994, 27-30. 
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помена. Он не говори ни о њеном проналажењу спасоносног Крста, нити о оснивању 
града Хеленупоља. Ипак, Јелена фигурира као стуб Константиновог одрастања и 
образовања, што је једина новина у Григориној причи о Константину у односу на 
дотадашње легенде.48 

Григора је описао и Константиново напредовање и учење на двору цара 
Диклецијана, његов бег од Диоклецијанове зависти и мржње, као и одлазак на очев 
двор, кога Григора затиче у последњим часовима живота. Потресан опис Хлорове 
смрти, његово предавање душе Богу и захвалност што је поново видео сина, кога је 
одредио за свог наследника, налазе се на страницама Григориног дела.49 

Григорин Константин је цар који бије праведне ратове против својих 
непријатеља. Поред већ добро познате приче о визији спасоносног Крста,50 Григора 
описује грађанске ратове против Максенција и Лицинија као ослободилачке ратове, 
које добија Константин уз помоћ снаге Крста, за разлику од својих противника који 
се боре молећи се свакаквим демонима.51 Да би унео већу драматику у своје 
приповедање рата са Максенцијем, Григора користи славне примере из антике: 
''Десиле су се многе велике битке између Азије и Европе, и на копну и на мору, о 
којима се много причало, да не спомињем ону између Грчке и Троје, и Ксерксову 
битку кад је прешао у Грчку. Оне су ипак биле мале и парцијалне. Оне, кажем, када 
су се Брут и Касије заједно против цезара Августа и Антонија на Филипима 
удружили, и када је после тога поново Антоније заједно са Клеопатром Египатском 
против цезара Августа код Акцијума велике и многобројне поморске и копнене битке 
водио. А сада је та Лицинијева и Константинова (битка – прим. аутора) све њих у 
размери надишла. Јер тада се нису покренула само оружја против оружја и тела 
против тела, већ су се и душе против душа наоружавале и побожност против 
безбожности, као и снага спасоносног Крста против клеветничке истине 
непријатеља.''52 Уз помоћ божије силе Константин је успоставио власт над Царством 
и повратио је мир и ред тако да су дани његове владавине били срећни за свакога.53 

Постоје још два важна елемента у причи о Константину Великом код 
Григоре: прича о Аријанској јереси и оснивању Константинопоља. Аријанству 
Григора придаје посебну важност. Три главе Григориног Похвалног слова посвећене 
су осетљивим догматским питањима, док посебну главу чини сабор у Никеји, на коме 
је и учвршћена хришћанска вера.54 Ово је и разумљиво ако се узме у обзир ауторов 
лични интерес за религијска питања и с обзиром на чињеницу да је он сам био писац 
многобројних теолошких трактата, посебно после 1346. године када је активно почео 
да се увлачи у спор са Григоријем Паламом, водећим исихастом тог периода. Може 
се поставити питање да ли се епизода са Аријем и происхођењем Светог Духа у 
Григорином Похвалном слову може довести у везу са контроверзама које су се 
појавиле у Царству са распрама између Варлаама из Калабрије на једној страни и 
Григорија Акиндина и Григорија Паламе на другој страни, које су се тицале визије 
Божанске светлости и проблема филиокве, али о овоме без додатног детаљног 
истраживања на овом месту не може бити више речи. 

                                                 
48 Fusco 1990, 441. 
49 Gregorae 1994, 31-32.  
50 Gregorae 1994, 35. 
51 Gregorae 1994, 36-43. 
52 Gregorae 1994, 43. 
53 Gregorae 1994, 44. 
54 Gregorae 1994, 44-54. 
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 Оснивање нове престонице, новог Рима, посматра се као највећи догађај из 
Константинове владавине. Град посвећен Богородици представљен је као средиште 
екумене, Царица градова, прави рај на земљи.55 Одељак о оснивању 
Константинопоља спада у жанр похвала градовима, који је био веома популаран у 
византијској књижевности. Григора је у похвалу Граду, који је био огњиште читаве 
васељене унео и легенде, али и историјске чињенице везане за његово оснивање. 
Григориној похвали Константинопоља вероватно је као узор служила похвала, коју је 
за престони град саставио његов учитељ, Теодор Метохит.56 

Похвално слово Нићифора Григоре завршава се са царевом смрћу у 
Хеленупољу, кратким поменом царевог крштења пред саму смрт,57 као и похвалом 
његових наследника и уобичајеном инвокацијом и молитвом Светом цару 
Константину да спасе своје стадо и чува своје поданике, пошто им је то потребно 
сада више него икада.58 

Као што се може закључити из самог рада, у Григорином Слову нема нових 
елемената који би се могли додати причи о Константину, тако да би се могло рећи да 
Григорин текст није оригинално дело. Ипак, дело само по себи је имало сврху и било 
је везано за време у којем је било написано. Тринаестогодишња владавина 
Андроника III Палеолога (1328-1341) забележила је одређене војне успехе. Цар и 
његов најближи сарадник, велики доместик Јован Кантакузин, повратили су поново 
византијске територије попут Епира и Тесалије и удахнули су Царству један нови 
живот. Константинопољ је цветао као културни центар захваљујући препороду који 
је започет под Андроником II. Ипак, било би погрешно претпоставити да је време 
Андроника III био период у коме су успеси дали трајније резултате. Његова 
владавина суочила се са порастом моћи Србије и Бугарске на Балкану, као и са све 
већим проблемом Турака, који су преплавили Малу Азију.59 Григорина похвала 
Константину и његовом времену никако се не би смела схватити као похвала 
тадашњем стању ствари у Византији. Григорин циљ није био да пореди Андроника 
III са Константином Великим, јер је за то могао да искористи право реторско дело.60 
Његова инвокација Константиновог имена на крају, иако је опште место у 
хагиографској књижевности, показује потребу Царства за заштитом и спасиоцем у 
време кризе и спољне опасности. Григорино Похвално слово би стога пре требало 
разумети као подсећање његових савременика на славну прошлост Царства кроз 
причу о великом цару, у поређењу са јадним стањем ствари у Григорино време. 

Слика Константина Великог и његово присуство у делу Јована Хортазмена 
може се схватити на сличан начин. Јован Хортазмен, такође интелектуалац доба 
Палеолога, био је митрополит Селимврије и припадао је кругу блиском цару Манојлу 
II Палеологу. Међу његовим ученицима налазила су се чувена имена попут Марка 
Евгеника, кардинала Висариона и будућег цариградског патријарха, Генадија 
Схоларија.61 Пошто је Хортазмен живео од 1370-1439, био је сведок опсаде 

                                                 
55 Gregorae 1994, 60-64.  
56 Fenster 1968, 196-211, 215-221. 
57 Gregorae 1994, 93-95.  
58 У периоду када се претпоставља да је Григора написао своје дело, Царству је претила опасност 
од спољних непријатеља, пошто су забележени упади Турака и њихово пустошење византијских 
територија. 
59 Bosch 1965. 
60 Познато је да је Григора Андронику III упутио неколико похвалних говора. 
61 Hunger, 1957, 13-19, 44-48; Kazhdan 1991, 431-432; Trapp 1994, No 30897. 
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Цариграда 1392-1402 од стране Бајазита I,62 велике опсаде од стране Мурата II 1422. 
године,63 царевих напора у спречавању турске најезде и, у вези са тим, његових 
путовања на Запад. Хортазменов живот Константина и Јелене, написан 
највероватније за време или после опсаде 1422. године,64 такође треба посматрати 
кроз призму тренутка када је дело настало, тј. када су Византинци имали потребу за 
заштитом и спасом од поменутих светаца. 

У поређењу са Григориним Похвалним словом, које је випе секуларно него 
духовно дело и ближе је реторици и историјском есеју него хагиографији, Хортазменово 
дело више пажње посвећује религијским моментима приче о Константину Великом. Он 
са више детаља прича о визији Крста,65 Аријевској јереси66 и, за разлику од Григоре који 
само узгред помиње Константиново крштење, док  Јеленино проналажење спасоносног 
Крста уопште није у његовом фокусу, Хортазмен описује ове епизоде до детаља. 
Константиново крштење Хортазмен смешта у Рим у Латеранску капелу. Крштење је 
спровео папа Силвестер, који се, како то Хортазмен наводи, дуго година скривао од 
Максенција.67 На овакав корак цар се одлучио пошто се разболео од неке чудне болести 
и пошто му је саветовано да ће једино светом тајном крштења и купањем у светој води 
моћи да очисти своје тело и дух од греха.68 Важно је поставити питање због чега се 
Хортазмен одлучио да причу о Константиновом крштењу смести у Рим, а не у 
Никомедију. Он није био присталица уније, колико се може закључити из његовог 
књижевног дела. Нема сумње, међутим, да је Рим у периоду путовања Манојла II на 
Запад и поновљених преговора о унији морао имати много важније место у односу на 
Никомедију, која је ионако представљала престоницу цара Диоклецијана, симбола свега 
паганског и прогона хришћана.69 

Као што је напоменуто, Хортазменово дело о Константину и Јелени 
разликује се од Григориног Похвалног слова понајвише у карактеру самог списа, 
будући да је Хортазменово дело више световно. Ово не би требало да изненађује, с 
обзиром на чињеницу да је Хортазмен био човек који је припадао цркви. Ипак, међу 
Хортазменовим списима налазе се и филозофска и реторска дела, а селимвријски 
митрополит се истакао и у писању поезије.70 Неки делови Хортазменовог Житија 
Константина и Јелене су, међутим,  узимани дословно из Григориног Похвалног 
слова, посебно делови који се тичу историје римских царева, тетрархије, описа 
битака и историјских чињеница везаних за оснивање Цариграда.71 

                                                 
62 Barker 1969, 84-200. 
63 Barker 1969, 280-396. 
64 Hunger1957, 43. 
65 ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ 1884, 178. 
66 О Арију и самом сабору у Никеји, Хортазмен је оставио веома исцрпан опис. ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ 
1884, 199-212. 
67 ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ 1884, 183. 
68 ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ 1884, 182-185. Прича о Константиновом крштењу и болести, као и купању у крви 
новорођене деце, била је саставни део легенди које су се испредале о првом хришћанском цару.  
Kazhdan 1987, 230-234. 
69 У Хортазменовом делу је Диоклецијан такође главни негативни лик. ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ 1884, 169. Не 
треба заборавити да је отац цара Манојла II, Јован V  Палеолог, 1369. године примио католичку 
веру управо у цркви Светог Петра у Риму. Радић 1993, 345-348. 
70 Hunger1957, 29-44. 
71 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 2008, . Изнета је, међутим, претпоставка да су Григора и Хортазмен 
користили један исти извор за писање приче о КОнстантину, те да Хортазмен није обавезно морао 
користити Григорино Похвално слово. Fusco 1991, 437. 
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Слика Константина Великог у доба Палеолога се није разликовала од већ 
успостављене слике у првим вековима хришћанства. Писци ренесансе Палеолога 
нису имали ништа да додају слици славног цара, пошто није било ничега славног у 
њиховој епоси и њиховим царевима што би се могло додати изградњи још боље 
слике познатог царског претходника. Византијски цареви из доба Палеолога су и 
даље били поређени са Киром и Александром, или са библијским краљевима 
Давидом и Соломоном, али један цар који је представљао сам врх римске снаге није 
се појављивао у похвалним словима тог периода. Призивање Константина Великог у 
неким књижевним делима је више служило као подсетник старој слави, а негде и као 
добар модел за пропагирање правоверне политике, за коју су Византинци и даље 
били идеолошки јако везани. У тим радовима име Константина Великог стоји само 
као веома удаљени идеал једва достижан у последњим столећима постојања Царства. 
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Bojana Pavlović 
 

THE IMAGE OF CONSTANTINE THE GREAT IN THE LOGOS OF 
NIKEPHOROS GREGORAS AND IN THE BIOS BY IOANNES CHORTASMENOS  

 
Constantine the Great was one of the most celebrated emperors of the Christian 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ. Besides various stories and legends that have created the image of the 
Emperor all of them had their origin in well-known historical facts that have marked the 
reign of the emperor Constantine and for which he was celebrated: 1) the defense of the 
Christians and the establishment of the Christian faith, 2) the restoration of peace after the 
civil wars and 3) the foundation of the new capital, Constantinople. Constantine the Great, 
thus, became a role model for his imperial successors who were compared to him and 
sometimes even celebrated as New Constantines.  

The last emperor to bear the name of New Constantine was Michael VIII 
Palaiologos. He has earned his Constantine name rightly, for it was during his reign that the 
Byzantines recaptured Constantinople in 1261. His son, Andronikos II, although he was not 
compared to Constantine in the speeches in which he was praised, has been celebrated as 
Constantine in the Ecclesiastical History of Nikephoros Kallistos Xanthopoulos for the 
restoration of Orthodoxy and for bringing peace and order within the Byzantine church. 
Thus the story of Constantine the Great served as a perfect model for the celebration of the 
religious policy of the emperor Andronikos. This is also the case with the Logos dedicated 
to Constantine the Great, written by one of the most prominent hagiographers of the 
Palaiologan period, Constantine Acropolites. 

In the Logos of Nikephoros Gregoras, written somewhere between 1334 and 
1341/2, and in the Bios by Ioannes Chortasmenos, written probably during the siege of 
Constantinople by Murad II in 1422, the story is somewhat different. Both writers add 
nothing new to the already established image of the first Christian emperor. In both of these 
works stories about Constantine’s youth and education, his vision of the Cross, wars with 
Maxentius and Licinius, Arian controversy and the council of Nicea, as well as the 
foundation of Constantinople are present. Still, the two works slightly differ in genre and 
style. Since Gregoras’ work has been written more as a eulogy for the Emperor it contains 
more secular than spiritual elements. Chortasmenos’ work, on the other hand, is a Vita and 
thus it relates spiritual elements in more details (he tells us the story of Constantine’s 
conversion and places it in Rome, whereas Gregoras mentions Constantine’s baptism at the 
mere end of his Logos, saying that it was done at the emperor’s deathbed).  Both works end 
with the invocation of Constantine’s name which, although a common place in the 
hagiographical literature, points out Empire’s need for protection and savior in the time of 
crisis and external danger. Logos and Bios should therefore be understood as a reminder of 
the glorious past of Byzantium through a story of its illustrious emperor, compared to the 
poor state of affairs in which the Empire was in the 14th and 15th centuries.  

The image of Constantine the Great in the time of the Palaiologan emperors did 
not differ from the already established image in the first centuries of Christianity. The 
wirters of the Palaiologan renaissance had nothing to add to the image of the illustrious 
emperor for there was nothing much illustrious about their time and their rulers that could 
be used for the construction of an even greater image of their famous imperial predecessor. 
Byzantine emperors were still compared to famous ancient rulers such as Cyrus and 
Alexander the Great, or biblical kings such as David and Solomon, but the one emperor 
who represented the mere peak of the Roman power and strength did not appear in the 
ΕΓΚΩΜΙΑ of that time.  The invocation of Constantine the Great in some of the literary 
works served more as a reminder of the glory and fame the Empire once had and to which 
the Byzantines were still ideologically strongly connected. In those works the name of 
Constantine stood alone like a very distant ideal hardly achievable in the last centuries of 
empire’s existence. 
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СРБИ И СВЕТИ ЦАР КОНСТАНТИН 

 
Апстракт: У време цара Константина Срби су настањивали простор 

изван Балканског полуострва, а њихов долазак на ово подручје почиње више од два 
века након његове смрти. Иако су живели у истом времену на различитим местима, 
исти простор релативизује значај временске разлике у периоду када Срби потврђују 
своје присуство на Балкану. Са примањем хришћанства, Срби постају духовно 
блиски Константину који је Миланским едиктом, донетим са Лицинијем, учинио 
хришћанство равноправним са другим религијама. Његов пут од паганства ка 
хришћанству делом оцртава образац религијског преображаја који је започет у 
њему. Аутор осветљава везе између првог римског хришћанског цара и Срба у 
контексту хришћанске духовне традиције и народне културе у којој су остале 
непревладане сенке претходних паганских веровања.  

Кључне речи: Цар Константин, Срби, хришћанство, паганство, житија, 
фреско-сликарство, народна традиција, епска поезија, мошти.  

 
Дуга и успешна Константинова владавина пресудно је утицала на даљи ток 

римске историје и одредила судбину Балканског полуострва. У време његове 
владавине, Срби су, попут других Словена, настањивали подручје изван граница 
тадашњег Римског царства, а њихово досељавање на Балканско полуострво почиње 
више од два века након Константивове смрти 337. године. Премда извесни археолошки 
налази датирају присуство Словена нешто раније1, историјски извори указују да 
Словени упадају на Балкан у време владавине цара Јустинијана, да се по први пут 
задржавају на овом простору током зиме 550-551. године, и да се тек након његове 
смрти 565. године и аварског уништавања градова стварају услови за њихово трајније 
насељавање на Балкану2. Живећи на различитим местима и у различитим световима, 
Срби и Цар Константин били су просторно удаљени савременици, без остварене 
међусобне комуникације. Међутим, доласком Срба на Балкан, исти културни простор 
даје непремостивој временској разлици између дотадашњег Константиновог и српског 
историјског периода и другачије значење. Примањем хришћанства, оснивањем држава 
и династија, Срби постају и баштиници римске традиције и у процесу историјских 
промена мењају и амбијент у који су дошли. Од свог насељавања, рецепцијом 
затеченог наслеђа и садржајима сопствене културе, они дају овој територији своје 
обележје и потврђују своје историјско присуство на Балкану.  

Богато културно-историјско наслеђе везано за одређено подручје повод је да се 
досељеници другог етничког и националног порекла проглашавају његовим 

                                                 
1 Ђ. Јанковић 1998. 
2 Ст. Станојевић 1903, 1906; Б. Ферјанчић 1967: Љ. Максимовић, Византијски свет и Срби, 
Историјски институт, Београд, 2009. 
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непосредним наследницима. У циљу формирања и потврђивања сопственог културног и 
националног идентитета, они митологизују сопствену прошлост и фалсификују 
историју, што наилази на неодобравање правих историјских наследника тог културног 
наслеђа3. То није наслеђе њихових предака, већ присвојено наследство на којем се тежи 
да изграде свој идентитет. У том смислу се и поставља питање дефинисања објективне и 
адекватне релације између затеченог наслеђа и њихових претендената да га присвоје, 
историјски преименују и преозначе. Да ли евидентна различитост од предака чија се 
баштина присваја, одређује да они који стварају свој идентитет на тој основи буду 
идентични само својој националној фикцији? У контексту неоромантичарске, научно 
неутемељене историје, по којој сеобе Словена на Балкан није било и да су не само 
романизовани Илири и Трачани већ и антички Грци само друга имена за Србе, 
произвољности у тумачењу историјских факата и покушаји етимолошког доказивања 
пансрпског порекла других народа и традиција имају и комичну страну4.  

Чињеница да Срби нису били досељени на овом простору у време цара 
Константина, омогућује оспоравање сваке везе међу њима, а с друге стране, некритичко 
и ненаучно истицање словенског и српског порекла овог римског цара даје тој 
хипотетичкој вези фиктивну димензију. Премда колоквијално одређују Константина 
Великог, романизованог Илира, као свог суграђанина, Нишлију5, становници данашњег 
Ниша су и временски и културно удаљени од њега да та удаљеност искључује сваку 
њихову синхронијску релацију и непосредне везе које се не могу дефинисати наведеним 
терминима, што налаже адекватније одређењима континуитета и разлике које постоје 
између овог римског цара који оличава своје време, потоње досељених Срба на ово 
подручје и њихових потомака у актуелном времену. У тој равни, посредна веза између 
Срба и Константина не може бити повод оспоравању историјског факта да је овај 
римски цар живео пре него су Срби населили подручје Балкана.  

Константин је један од најзаслужнијих за утемељење хришћанске цркве, па 
је зато и свако настојање да се гради и потврђује у духу хришћанства претпостављало 
и позивање на те темеље као свето место. Историјски период од цара Константина до 
доласка Срба на Балканско полуострво карактерише утврђивање хришћанства које 
постаје и римска државна религија у чијој сенци остаје претходна вера. Иако доносе 
на Балкан и своју паганску веру, Срби у процесу покрштавања, најпре у 7. а онда и у 
9. веку, започињу процес своје христијанизације. Српски владари су тежили да 
друштво и државу коју су стварали уклопе у хришћанску традицију чији је 
родоначелник цар Константин. Свешћу о припадању заједничкој хришћанској вери и 
црквеној традицији успостављана је и учвршћивана веза између Константина и Срба. 
Будући да је Константин постао свето име хришћанства и византијске традиције, 
српски владари су настојали да ојачају свој верски и државни ауторитет позивајући 
се на њега. Као што је Константин упоређиван са Мојсијем, и називан новим 
Мојсијем, тако су и српски владари упоређивани са Константином. То поређење и 
позивање на Константина је често у делима старе српске средњовековне 
књижевности6, у којима се српски владари приказују као његови наследници и 

                                                 
3 Актуелни спор између Бивше Југословенске Републике Македоније и Грчке настао је због 
настојања новонастале државе да се не само назове Македонијом, већ и да преузме античко 
наслеђе Грчке везано за период владавине Филипа и Александра Македонског. 
4 Упор. Ј. И. Деретић 2000; Ј. И. Деретић 2009; Критички однос према овој литератути исказао је 
Р. Радић 2003. 
5 Тежња да се учини блиским оно што је далеко и доводи до инфантилног интимизирања и 
стварања квазиисторијских представа, мотивисаних потребом за самопотврђивањем. 
6 Р. Радић 2011, 41–46. Љ. Јухас-Георгијевска, 2013, 371–385. 
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означавају као „нови Константини“ у настојању да се представе као он и да 
наликовањем њему добију жељено „подобије Констатиново“.  

Обраћајући се из Свете Горе свом сину Стефану, Немања му шаље део 
часног крста на коме је Исус Христос био разапет, а који је и сам носио док је владао 
и којим је побеђивао своје непријатеље. У пропратном писму он му поручује да му 
крст буде основни симбол одбране и средство благословене помоћи у победама над 
видљивим и невидљивим непријатељима, како њему, тако и његовим војницима и 
кнезовима, на путу ка Христовом престолу, као што је то био од помоћи и древном 
цару Константину. Истичући управо крст као средишњи симбол вере, живота, 
одбране од зла и средство победе, Немања, како сведочи његов син, даје свечасном 
Христовом крсту моћ чувара и спаситеља душе, саборца у биткама, животног мира и 
тишине која доводи до Христа и означава га средством помоћи у свим најважнијим 
животним моментима7. За разлику од очеве биографије Светога Саве, Стефан 
Првовенчани приказује Светог Симеона као божјег изабраника, чудотворца и 
носиоца божанске правде, па га у том контексту и доводи у везу са царем 
Константином. Идеализованој стварности, писац даје доминантну духовну димензију 
која постаје узор и потоњим ауторима. Тако ће Доментијан (1210–1264), последњи 
ученик Светога Саве, своје житије Светог Симеона написати 1261/64. године на 
основу животописа које је о свом оцу написао Стефан Првовенчанин, преузимајући 
дословно поједине делове и преносећи их од речи до речи. У такве делове спада и 
поменути навод о делу часног крста који је био средство победе „и верном цару 
Константину у свима његовим борбама“ 8. Да би увећао ауторитет и моћ часног крста, 
Доментијан мења карактер усмене поруке из дела Првовенчаног, и позива се на њен 
писани, посланички извор, истичући и шире могућности које крст може да пружи9.  

Током своје готово четрдесетогодишње владавине краљ Милутин је успео да 
Србију учини најјачом државом на Балканском полуострву, организујући је и 
уређујући свој двор према византијском моделу. Иако се у тражењу савезника за 
борбу против Византије окретао и западним силама, у византијском наслеђу нашао је 
узор за своју владавину. Једног од својих синова, кога је пред крај живота сматрао и 
јединим наследником, назвао је Константином10, а у житијама је упоређиван са царем 
Константином. Дивећи се краљу Милутину, Данило Други у његовом животопису 
изриче му похвалу за победе и упоређује са славним Константином11.  

Поносећи се својим хришћанским наслеђем, српски владари су настојали да 
се представе као изданци Констатиновог рода. Писци њихових биографија, житија, а 
и они сами као аутори, тежили су ка томе да успоставе континуитет са 

                                                 
7 С. Првовенчани 1988, 82; - Васпитан у византијском духу, добар познавалац књижевности и 
талентован писац, Стефан Првовенчани је аутор ове прве српске целовите биографије, написане 
1216. године. 
8 Доментијан 1988, 286–287. 
9 Љ. Јухас-Георгијевска, ibid, 378–379. 
10 Рођен 1282. или 1283. године, из Милутиновог брака са ћерком тесалијског владара Јована I 
Анђела, Константин Немањић је, после неуспеле побуне свог полубрата Стефана Дечанског 1314. 
године и смрти Милутиновог брата Драгутина 1316. године, добио титулу младог краља и 
управљање Зетом у статусу престолонаследника српског престола. О његовом статусу сведочи 
портрет у Грачаници и ковање сопственог новца. Међутим, како га отац није озваничио на сабору 
за свог наследника, после Милутинове смрти, започела је борба са браћом, полубратом Стефаном 
и братом од стрица Владиславом, за краља Србије. Погинуо је у борби против Стефана Дечанског 
1323. године и сахрањен у цркви Светог Николе у Звечану. 
11 Данило Други 1988, 140. 
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Константиновим наслеђем. У тој тежњи нису само узимали његово свето име као 
оријентир својих активности и нису само своја дела упоређивали са његовим, већ је 
Константин Велики представљан као родоначелник генеалошког стабла за 
потврђивање фиктивног сродства са њим. Директну везу са Царем Константином 
успоставља Патријарх Пајсије у „Житију светог цара Уроша“, тако што Цара Душана 
доводи у везу са претком, Белом Урошем, избеглим у Зету и његовим синовима, 
попом Техомиљом и епископом Чедомиљом. Наводећи да је Техомиљ отац Завиде, 
Строцимира, Првослава и Стефана Немање, писац истиче да је родоначелник српске 
средњовековне династије Немањића у директном сродству са Констанином, јер Бела 
Урош потиче од Константинове кћери, чији је син, након погубљења оца Ликинија 
које је извршио Константин, пребегао у Готску земљу и тамо оставио своје 
потомство. Један од тих потомака се преселио у српске крајеве и добио сина Белу 
Уроша који је, као што је поменуто, дошао у Зету12. Уколико би се наведеним 
личностима и догађајима хтела да разуме успостављена веза између Немањића и 
Константина Великог, онда би те личности морале да имају вишевековни живот. 
Будући да писац не користи ту могућност да своје излагање учини убедљивим, 
велика временска разлика између историјских личности премошћује се једноставним 
довођењем у међусобну везу измишљањем њихових родбинских релација и 
стварањем фиктивног родослова.  

У контексту таквог генеалошког стабла, поједине појаве се тумаче 
истоветним узроцима и у њима се налази оправдање за негативне поступке који су 
током своје владавине учинили славни предак и његови потомци. У „Житијама 
Стефана Дечанског“, Григорије Цамблак описује трагичну судбину српског краља 
као резултат женске преваре, јер је његов отац, краљ Милутин, поверовао жени и 
ослепео свог сина. Истичући да је Дечански жртва, на исти начин на који је то био и 
прворођени син Констанина, Приск, Цамблак указује да су обојица због лукаве 
маћехинске злонамерности страдали од очеве руке13. Позивање на Константина, 
његово величање и слављење, начин је његовог прихватања и присвајања као 
фиктивног родоначелника и божјег посредника. У том смислу се и однос према њему 
исказује као својеврсна варијација принципа inimaticio dei, који омогућује 
разумевање и оправдање грешака, али који је подстиче за највиша дела.  

У свом Законику, Цар Душан налази у Константиновој личности историјски 
основ за доношење највећег правног акта14. Законик, као основ независног судства, 
пружа правну сигурност и утврђује веру у правду, утолико више што и сам цар, као 
доносилац овог акта, тражи од судија да суде слободно и независно од његовог 
утицаја15. Ограничен тадашњим феудалним системом, Законик је израз права човека 
да живи у контексту утврђених правних норми које регулишу његово укупно 
понашање, па се у том смислу и може упоредити са Миланским едиктом, којим је 
успостављен закон о верској равноправности, а њиме и хришћани изједначени са 
припадницима других религија.  

Несумњиво је да оно што је Константин учинио за хришћанство, утемељујући 
хришћанску цркву, упоредиво са оним што су урадили Немањићи за српску цркву и 
српску државу. Зато се односом према светачкој личности цара Константина Великог 

                                                 
12 Патријарх Пајсије 1993, 88. 
13 Григорије Цамблак 1989, 52. 
14 Душанов законик 1986, 88. 
15 Ibid, чл. 172 О судијама: „Све судије да суде по законику, право, како пише у законику, а не да 
суде по страху од царства ми“, 82. 
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тежило дубљем сакралном утемељењу светородне династије Немањића у чијим је 
храмовним живописима по правилу представљен и он заједно са својом мајком, 
царицом Јеленом, углавном на западном зиду16. Ово место није, дакле, строго одређено, 
јер се њихови портрети налазе и на другим деловима и зидовима храма. Традиција 
њиховог представљања у српским храмовима настављена је и у потоњим вековима, па 
се и на живописима новоподигнутих цркава налазе њихови портрети.  
 

Народна традиција 
 
Константин није једини римски цар рођен у ондашњем Наису, данашњем 

Нишу – рођена су још два, нити је ово место на подручју тадашњег римског царства, 
а данашње Србије, једино родно место римских царева – било их је више, али је 
Константин несумњиво најзначајнији од свих тих царева. Премда је у византијској 
историји било још царева са именом Константин, српски народ не зна за другог 
Константина осим за Светог цара Константина Великог. У народном предању 
створеном под црквеним утицајем, знање о цару Константину транспоновано је у 
одговарајуће облике народног стваралаштва. У народним песмама „Часни крсти“ 17 и 
„Цар Константин и ђаче самоуче“ 18, он је главни лик изузетно значајних догађаја који 
припадају различитим сферама духовног живота.  

У песми „Часни крсти“, цар Константин је главни актер трагања и налажења 
часног крста који није само симбол хришћанске вере, већ и извор њене стварне моћи. 
Часни крст је, према црквеном предању, нашла његова мајка, царица Јелена, али се 
овај мотив у народном предању доводи у везу и са Константином. Будући да се као 
свеци, цар Константин и царица Јелена, према православном црквеном календару, 
прослављају истог дана, 21. маја, односно 3. јуна, њихов заједнички култ је основ да 
се и Константину у народном предању припише мотив налажења часног крста.  

Међутим, друга песма „Цар Константин и ђаче самоуче“ је из домена личног 
односа према осећању сопственог греха. У читавом низу народних песама, попут 
„Кајање и исповест Марка Краљевића“, „ Греси Смедеревац Ђура“, „ Грешна душа“, 
„Бог ником дужан не остаје“, „ Свеци кажњавају грешнике“, питање конкретног 
људског греха добија одговор како у исповедању и покајању као могућности 
суочавања са сопственим негативитетом тако и са испаштањем као неминовном 
казном виших сила. Иако су несумњиве његове заслуге за хришћанску веру, цркву и 
државу, Константин је оставио за собом и своју сенку. Његово канонизовање и 
проглашавање за равноапостолског свеца, указује на преображај те сенке у 
индивидуационом процесу, али је њено присуство у историјској равни било повод 
предањима у којима је главни мотив његов грех.  Како у историји није у потпуности 
потврђено да ли је он наредио убиство свог сина из првог брака и своје друге 
супруге, народна предања настоје да одговоре на та питања. У Житијама Стефана 
Дечанског, као што је поменуто, краљ Милутин се због свирепог односа према сину, 
Стефану Дечанском, упоређује са Константином, који је наредио убиство сина. Иако 
су ослобођени греха због наводне женске преваре, питање осећања грешности и 
искупљења остало је отворено.  

                                                 
16 С. Радојчић 1966, 74, 144, 151, 153, 189. - У краљевој задужбини у манастиру Св. Николе 
Дебарског на монументалној композицији насликана је Константинова победа над Максинцијем 
која се упоређује са краљевом, односно Душановом, победом на Велбужду. Упор. С. Радојчић 
1982, 44. 
17 В. Стеф. Караџић 1969, 56–58. 
18 Ibid, 59–61. 
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У српској народној традицији Цар Константин је и онај који зна и осећа тежину 
свог греха због којег жели да се исповеда, да би га се и ослободио. На својој слави, на 
Ђурђевдан, како се каже у овој песми, Константин је окупио око златног, сребрног и 
дрвеног стола, владике и патријархе, калуђере и ђаке. Прилазећи сваком столу, тражио 
је да га посаветују како да се ослободи греха који је починио тукући своје родитеље. У 
том контексту се и испољава и различит однос према греху, односно према грешнику, 
зависно од потребе да се оствари и нека лична корист од оних који саветују. Док 
владике и патријарси који седе за златним столом, не говорећи по божјем закону, већ 
цару по вољи, траже да њима поклони круне од злата и сребра украшене драгим 
камењем да би се ослободио греха, дотле калуђери који седе за сребрним столом траже 
од цара да им изгради нове манастире како би се у њима молили за њега како би га 
ослободили греха. Када је затражио савет од ђака, који су седели за дрвеним столовима, 
цару се обратило ђаче самоуче и саветовало га да сагради „лучевну ћелију“, колибу од 
прућа, да је премаже лојем и катраном, да се затвори у њу и да је запали са свих страна 
како би горела целе ноћи. Остане ли цар у тој ћелији, одговор је на његово питање, биће 
ослобођен греха. Схвативши овај савет као провокацију, он одлучи да казни ђаче, тако 
што га стави у истоветну ћелију коју запали увече. Али када је дошао ујутру да види шта 
се догодило, затекао је пепео од ћелије и усред њега ђаче са књигом у рукама како се 
моли богу. Цар је тада одлучио да послуша његов савет. Међутим, када је учинио исто, 
ујутру је ђаче затекло само пепео, а од цара у пепелу само његову десну руку, посвећену 
због учињених добрих дела.  

Представа о руци која остаје после спаљивања симболичног је карактера. 
Можда је то она рука, која је као српска реликвија дошла из Цариграда у Србију у време 
помирења Српске цркве и Цариградске патријаршије 1375. или након посете Деспота 
Стефана Лазаревића Цагиграду 1402. године19. Премда о томе у српским изворима нема 
поузданих података, евидентно је да је након пада Београда 1526. године, ова реликвија 
однета у Цариград, одакле ју је цариградски патријарх Јеремија Други пренео у Москву 
1588. године, где је  изгубљена у време револуције између 1917. и 1919. године. 
Схватимо ли је да нам се пружа из далеке прошлости, та рука има своје велико 
симболичко значење и зависи првенствено од нас како ћемо је данас прихватити.  

У представи о цару Константину у народном предању, насталој рецепцијом и 
преобликовањем његовог црквеног култа израженог у средњовековној српској 
књижевности и фреско-сликарству, долази до изражаја важан моменат односа према 
негативитету. Примање хришћанства не значи и заштиту од искушења зла, већ само 
искорак ка једном ефектнијем и успешнијем средству његовог превладавања. Пут од 
паганства ка хришћанству оцртава образац религијског преображаја сваког појединца 
који ће и након обредног чина бити изложен искушењу негативних елемената раније 
религиозности. Паганство и хришћанство само конкретизују супротности природе и 
културе, које постоје у човеку и одређују његово постојање. У процесу 
индивидуације често остају непревладана стара веровања, схватања и морал, што 
карактерише појединце на њиховом путу у хришћанство. У контексту хришћанске 
духовне традиције и културе, уочавају се како у Константина тако и у Срба, 
непревладане сенке претходних паганских веровања.  

Рецепција Светог цара Константина у српској традицији извршена је најпре у 
оквиру црквеног канона. И у Српској православној цркви он је прихваћен за свеца, 
који се прославља заједно са својом мајком, царицом Јеленом, у оквиру заједничког 
култа. Тај светачки значај изражен је у српској средњовековној књижевности и у 

                                                 
19 А. A. Turilov 2013. 
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фреско-сликарству. Цар Константин је оставио трага и у српском народном предању, 
у народној епској и прозној књижевности. У том стваралаштву, исказана је тежња за 
суочавањем не само са његом светлом, светачком већ и са његовом другом, 
осенченом, греховном страном. Она се приказају у склопу једног целовитог 
сагледавања Константинове личности, у оцртавању пута индивидуације којим је 
прошао да би дошао до себе. Тај пут је уједно образац који је релевантан за сваког 
појединца који истраје на свом путу индивидуације. Храброст да сагледа своју сенку, 
своје мане, како би их превазишао. То је пут од природне, паганске датости нашег 
постојања до хришћанске задатости као најузвишенијег циља којем тежимо.  
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Bojan Jovanović 
 

SERBS AND ST. EMPEROR CONSTANTINE 
 
 In late 3rd and early 4th centuries, the time in which emperor Constantine lived and 
reigned, Serbs inhabited the area outside of Balkan peninsula. Since they arrived in this area 
more than two centuries after his death, they were obviously contemporaries who lived at the 
same time, but in different locations. Even though there were no relevant contacts in this 
period, the situation changed when Serbs historically appeared in the area of the Balkans. Upon 
accepting Christianity, they became spiritually close to Constantine, who made Christianity 
equal to other religions through the Edict of Milan. His road from paganism to Christianity 
partly outlined the beginnings of his own religious transformation. By shedding new light on 
the connection between the first Christian Roman emperor and Serbs, in the context of 
Christian spiritual tradition and folk culture, in which some shadows of previous old pagan 
beliefs remained, the author shows how they were formed and how they became an important 
thematic center of Serbian folk creative arts. 
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СЕРБСКИЙ КОВЧЕГ-РЕЛИКВАРИЙ СВ. ЦАРЯ 

КОНСТАНТИНА ИЗ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СОБОРА 
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ: 

ДАТИРОВКА И ГИПОТЕЗЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
 
Абстракт: Статья посвящена датировке и обстоятельствам создания 

серебряного позолоченного реликвария для десницы  св. императора Константина 
Великого, происходящего из Благовещенского собора Московского Кремля. По 
сведениям XVI в., святыню привез  в Москву в 1588 г. константинопольский 
патриарх Иеремия II. По его словам реликварий принес в Стамбул султан Сулейман 
Великолепный «из Сербской земли» (т.е., вероятно, в 1520-х гг.). По 
палеографическим признакам литургическая надпись на ковчеге относится ко 
второй половине XIV – первой трети XV в. Рассмотрены три наиболее вероятные 
версии принесения мощей императора Константина в Сербию: 1. примирение 
Сербской Церкви и вселенского патриарха в 1375 г.; 2. брак наследника 
византийского престола Мануила II Палеолога с дочерью сербского удельного 
правителя Константина Драгаша (1392); 3. получение Стефаном Лазаревичем в 
1402 г. в Константинополе титула деспота.  

 Ключевые слова: Мощи императора Константина Великого, серебряный 
реликварий, Сербия, Византия, Москва, Благовещенский собор, палеографическая 
датировка 

 
Практически все русские паломники, посетившие Константинополь с конца 

XII ( Добрыня Ядрейкович – будущий новгородский архиепископ Антоний) по  
первую четверть XV вв. (троицкий дьякон Зосима), упоминают среди  святынь 
византийской гробницу равноапостольного  императора Константина и его матери 
Елены, находившуюся в соборе Апостолов.1 Напротив, о реликвариях, содержащих 
отдельные значительные части мощей первого христианского императора и 
находившихся в других храмах, источники (и не только древнерусские хождения) 
молчат. Поэтому может сложиться впечатление, что значительными по размеру 
фрагментами мощи из гробницы не изымались. Тем больший интерес представляет 
древний реликварий из Благовещенского собора Московского Кремля (Москва, 
музей «Московский Кремль», инв. № МР-6011), содержавший до конца 1910-х гг.2 

                                                 
1 Трифуновић 2004: 44; Majeska 1984: 95, 149, 151, 161, 185, 305 
2 Мощи были извлечены из реликвария и, по всей вероятности, уничтожены (во всяком случае, 
судьба их неизвестна) между концом 1917 и 1919 гг., в процессе передачи имущества соборных 
ризниц в музей Кремля. 
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одну из костей руки (скорее всего лучевую правой) этого святого. Памятник получил 
достаточно широкую известность в науке (во всяком случае российской) лишь в 
последние полтора десятилетия3, благодаря выставкам, на которых он 
экспонировался и сопровождавшихся подробными каталогами4. Основное значение 
этой достаточно однородной информации заключается в отождествлении с 
конкретным мощевиком («ракой»), издавна  хранившимся в ризнице 
Благовещенского собора, сведений письменных источников, известных 
исследователям с середины XIX в.5 о привозе в Москву в 1588 г. реликвария сербской 
работы. Дело в том, что довольно долгое время памятник считался произведением 
русских серебреников XVI в.6 При экспозиции памятник получил датировку на 
основании палеографических данных, художественные его особенности остаются 
неисследованными. История мощевика рассмотрена в литературе лишь для позднего 
(начиная с 1520-х гг.) периода его существования, более ранняя (равно как и 
обстоятельства создания) не являлась предметом изучения. 

Реликварий Благовещенского собора предназначен для хранения локтевой 
кости («кость от локтя», согласно описям храма XVII – XVIII вв.), вероятнее всего, 
лучевой. По сведениям вполне достоверного официального источника7 реликвия 
была доставлена в Россию, как уже говорилось, в 1588 г. константинопольским 
патриархом Иеремией II (Траносом) в связи с вопросом об учреждения Московского 
патриархата и преподнесена им 21 июля царю Федору Ивановичу. При вручении 
дара высокий гость сообщил, что святыня была вывезена из Сербии султаном 
Сулейманом Кануни (Великолепным) и передана им патриарху Иеремии I, который 
поместил ее в константинопольской  церкви Богородицы Паммакариссы, служившей 
с 1455 г. патриаршим собором: «Да поднес патриарх государю… Мощи святого 
великого царя Константина – кость ручная от лохти в киете серебряном. А привез те 
мощи во Царьгород из Серпские земли Сюлеман салтан и отдал патриарху бывшему 
Иеремии в Пречистую Богородицу »8. Учитывая время правления названного султана 
(1520-1556 гг.) и двоекратное пребывание Иеремии I на патриаршем престоле (1520-
1523, 1523-1540 гг.), привоз мощей Константина в Стамбул следует связывать с 
походом Сулеймана Великолепного против Венгрии, южную часть которой 
составляли области, входившие до 1427 г. в состав Сербского деспотства, либо 
заселенные сербами в XV в., и датировать в пределах 1521 (взятие османами 
Белграда) и 1526 гг. (битва при Мохаче, после которой более половины территории 
Венгерского королевства вошло в состав Османской империи). Памятник значится в 
описях имущества Благовещенского собора XVII – XVIII вв., начиная с древнейшей 
из сохранившихся, датируемой 1680 г.9 В средневековых сербских источниках (как 
XIV –XV вв., так и более позднего времени)  – будь то акты, жития правителей, 
церковных и монастырских деятелей и службы им, родословы, летописи и хроники – 
какие либо упоминания о кремлевском мощевике («киоте», «ковчеге», «раке») 
отсутствуют; по всей видимости нет их и в греческих источниках. 

                                                 
3 В более раннее время (и, в особенности, в советскую эпоху) памятник не привлекался к 
изучению, будучи достаточно скромным в художественном отношении. 
4 Моршакова 2000: 126-128, № 33; Моршакова 2003: 304-305, № 108; Morchakova 2010: 455, N 201 
5 Муравьев 1858: 194; Пятницкий 1995: 229-241 
6 Моршакова 2000: 127 
7 Посольской книги 1588-1594 гг. 
8 Лукичев, Рогожин 1988: 29 
9 Моршакова 2000; Моршакова 2003; Morchakova 2010 
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Реликварий, мощи в котором, как уже сказано, ныне отсутствуют, 
представляет собой по форме (см. снимки) узкую усеченную пирамиду из 
позолоченного серебра длиной 38 см и площадью широкого (верхнего) основания 
4,3х3 см, а узкого (нижнего) – примерно 3х3 см. Одна из сторон представляет собой 
крышку, закрепленную на шарнирах. На длинных сторонах мощевика помещены 
стихира («слава»), тропарь и кондак свв. императору Константину и царице Елене – 
на крышке текст написан в 47 строк, на боковых сторонах (в широкой их части) по 3 
строки в два столбца. Тексты песнопений опубликованы Е.А. Моршаковой10 и вполне 
стандартны по содержанию, что избавляет от необходимости издавать их снова. 
Историческая надпись («летопись») отсутствует, нет и упоминания (как в случае с 
сиенским реликварием, содержащем руку Иоанна Предтечи и принадлежавшем в св. 
Савве Сербскому) владельца мощевика11. Лишь на широком торце имеется надпись 
(выполненная почерком, отличным от письма литургической) о принадлежности 
мощей императору Константину12. Помимо надписей боковые грани реликвария 
украшены также (в своей нижней, более узкой части) узором, представляющим 
сочетание нескольких мотивов – плетенки с пальметтами и вьющейся ветви с 
цветами и трилистниками. 

Датировка реликвария представляет значительную сложность. Строго 
говоря, сербский мощевик из кремлевского собора может быть широко датирован в 
пределах середины XIV – первой четверти XVI в. Верхнюю грань составляет факт 
привоза «раки» султаном Сулейманом из «Сербской земли», нижнюю – то 
обстоятельство, что тексты песнопений свв. Константину и Елене на гранях 
реликвария, соответствуют переводу Миней служебных по Иерусалимскому уставу13, 
получившему распространение в сербском церковном обиходе не ранее названного 
времени14. Во всех предшествующих публикациях этот памятник сербского 
ювелирного искусства датировался на основании палеографических примет (без 
детального их рассмотрения) второй половиной (концом) XIV – началом XV в.15, при 
этом, как уже сказано, орнаментика не являлась до настоящего времени предметом 
изучения и для датировки не привлекалась.  

Рассмотрим графико-орфографические особенности резной литургической 
надписи на ковчеге. Она выполнена письмом, близким к каллиграфическим 
уставным почеркам сербских рукописей хиландарской книгописной школы середины 
– третьей четверти XIV в.16 (буквы вырезаны в два контура) с минимальным числом 
декоративных начертаний (из них можно указать лишь М с перехватом в форме 
двустороннего симметричного Ч с плоской чашей). В частности, следует отметить 

                                                 
10 Моршакова 2000: 126-127 
11 Поповић 1936: 214-220; Поповић 2006: 221-222 
12 Моршакова 2000: 126 
13 Я сверял текст надписи со службой Константину и Елене по Минее служебной на май 1401 г. 
сербского извода (Москва, Отдел рукописей Государственного исторического музея, собрание 
А.И. Хлудова, № 138). Все разночтения сводятся, в сущности, к опискам на реликварии. 
14 К слову сказать, данное обстоятельство позволяет заранее исключить из возможных вариантов 
создания мощевика версию о его изготовлении во время заключения в Константинополе во второй 
половине 1310-х - начале1320-х гг. сына краля Милутина, будущего св. краля Стефана Дечанского. 
15 Моршакова 2000; Моршакова 2003; Morchakova 2010; Turilov A.A. 2013 
16 Таких, к примеру, как почерки монахов Романа I, работавшего с 1331 по 1360-е гг. (Цернић 
1981: сл. 34, 35), Феоктиста, трудившегося в середине столетия (Цернић 1981: сл. 30, 32, 33; Мано-
Зиси 2000: сл. 6, 7), и Иакова, писавшего книги в 1360-1370-х гг. (Мано-Зиси 2000: сл. 9, 10; Мано-
Зиси 2004: сл. 1-8, 10, 11, 14-16, 19). 
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достаточно архаичные начерки букв, обычно не встречающиеся после названного 
времени, или же употребляемые лишь как один из вариантов, при этом не 
преобладающий – симметричное Ж в пять начерков, одномачтовое Т с несколько 
гипертрофированными треугольниками по краям горизонтали, вполне симметричное 
двустороннее Ч с достаточно глубокой треугольной чашечкой17. При большой 
плотности письма и несколько вытянутых пропорциях букв в надписи практически 
полностью отсутствуют лигатуры18. Титла не употребляются, все сокращенные слова 
написаны без них, выносные буквы также отсутствуют, равно как и знаки 
пунктуации. Все буквы, имеющие выносные элементы («хвосты»), в книжном письме 
уходящие под строку (З, Р, У, Х, Ц, Щ), здесь написаны в строке. Орфография 
надписи рашская, «юсы» не употребляются, из редуцированных встречается лишь Ь. 
Относительной новацией (известной, впрочем, и в сербских (по крайней мере, 
хиландарских) рукописях  уже с третьей четверти XIV в.19, является 
последовательное употребление I перед гласными (ВСIА, ВЬСПРIЕТЬ20, 
ОУПОВАНIА, ЗВАНIЕ, ПРIЕМЬ, ЦРТВОЮЩIИ, МТРIЮ, ОРОУЖIЕ, ЗНАМЕНIЕ, и 
т.п.). Учитывая книжный характер текста, в этом вполне можно видеть и отражение 
орфографии оригинала, который датируется не ранее третьей четверти XIV в. 

Сопоставление надписи на реликварии с книжным письмом носит в 
значительной мере вынужденный характер, ввиду явно недостаточного числа 
сохранившихся памятников сербской вещевой палеографии до середины XV в. Один 
из немногих крупных текстов такого рода – надпись на обороте диптиха деспотицы 
Елены (жены правителя Серр Углеши Мрнявчевича), хранящегося в ризнице 
монастыря Хиландарь, и датируемого 1368-1371 гг.21, в сущности, непригодна для 
сопоставления. Ее письмо, ориентированное на не очень каллиграфический 
полуустав, стадиально-типологически выглядит значительно моложе надписи на 
московском реликварии. Напротив, можно отметить (несмотря на разницу в технике 
исполнения) очень большую близость начерков практически всех букв между 
надписью на реликварии и надписью-„молением“ 22 на хиландарской катапетазме 
1399-1400 г. вышитой по заказу (и, возможно, при участии) той же Елены, в 
монашестве Евфимии23. Сходным образом обстоит дело и с памятниками сербской 
эпиграфики XIV – раннего XV в., хотя их несравненно больше24, чем надписей на 

                                                 
17 После указанного времени (и даже в течение третьей четверти XIV в.) Ж может писаться 
несимметрично и с изгибом верхних боковых «усиков», Т чаше пишется с тремя ножками, у Ч 
несомненно преобладающим является несимметричный вариант. 
18 Не исключено, что в надписи имеется лигатура ТЬ (слово ПАМЕТЬ в 3-й строке на  крышке 
ковчега), не отмеченная при публикации (Моршакова 2000: 276).  
19 См., к примеру, Триодь постную (Хиландарь, № 256) третьей четверти XIV в., Толкования Иоанна 
Златоуста на Евангелие от Матфея (Хиландарь, № 391) конца столетия, «Книгу о постничестве» 
Василия Великого (Там же, №  396) того же времени (Богдановић 1978: репр. 59, 82, 83), и др. 
20 В оригинале по ошибке вместо П вырезано И (Моршакова 2000: 126). 
21 Шпадијер 1998: 110 
22 В отличие от нее надписи на свитках святителей, предстоящих Христу, выполнены сложной 
вязью вытянутых пропорций (Шпадијер 1998: 113; Смолчић-Макуљевић 2000: сл. 2). Достаточно 
близкую аналогию письму последних составляет пространная шитая надпись 1399 г. 
(составляющая целое литературное произведение) все той же монахини Евфимии (бывшей 
деспотицы Елены) на покрове раки св. князя Лазаря, происходящей из его задужбины – монастыря 
Раваница. 
23 Мирковић 1940: 10-11; Шпадијер 1998: 113; Смолчић-Макуљевић 2000: сл. 1 
24 Томовић 1974: 44-108, № 22-105 
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современных им предметах церковно-прикладного искусства. В какой-то мере из них 
сопоставимы по графике с надписью на реликварии царя Константина лишь 
надгробная надпись Дабижива, энохиара царя Уроша, скончавшегося в январе 1362 
г.25 и памятная надпись Гюрга Зубовича по случаю смерти в 1427 г. деспота Стефана 
Лазаревича26, хотя сходства в обоих случаях значительно меньше, чем с надписью на 
катапетазме. Все остальные сербские надписи, начиная еще с середины XIII в.27, 
выполнены либо вязью (или же, как минимум, декоративным письмом вытянутых 
пропорций с обилием лигатур), либо откровенно некаллиграфичны.  

Таким образом, по сочетанию графики отдельных букв и орфографии, 
надпись на благовещенском реликварии может быть датирована не ранее третьей 
четверти (или даже последней трети) XIV в., с учетом же несомненного ее сходства с 
письмом исторической надписи на хиландарской катапетазме монахини Евфимии 
датировка может быть сдвинута и ближе к концу XIV в. Верхний предел датировки 
ковчега, содержавшего мощи императора Константина, устанавливается с той же 
степенью условности. Палеографический метод сам по себе, без дополнительных 
свидетельств, не рассчитан, как известно, на датировки более узкие, чем половина 
столетия28. Это является следствием сочетания двух факторов: того обстоятельства, 
что человек на протяжении жизни пишет практически без изменений так, как его 
обучили писать в детстве или раннем отрочестве29 и продолжительности 
человеческой жизни, которая даже в Средние века могла заметно превышать 40-50 
лет30. Исходя из этого, верхний рубеж создания реликвария следует ограничить 
первой третью (возможно, четвертью) XV в. Возможно, со временем дату удастся 
уточнить на основании стилистического анализа орнамента на боковых стенках 
реликвария, однако пока этого сделать из-за отсутствия прямых аналогий в 
памятниках  XIV – раннего XV в., как собственно сербских, так и византийских31.  

                                                 
25 Томовић 1974: 63, № 44 
26 Томовић 1974: 107, № 103 
27 Томовић 1974: 43, № 20 
28 Вполне обоснован поэтому упрек М. Блока в адрес тех эрудитов, которые датируют «рукописи 
по характеру письма безошибочно с точностью до двадцати лет» (Блок 1986: 121). 
29 Блок 1986: 121; Зализняк 2000: 423 
30 У нас есть достаточное число примеров (правда, не сербских, и относящихся к несколько более 
позднему времени), свидетельствующих, что активная творческая жизнь средневековых ювелиров 
и книгописцев (которые могли выступать в роли знаменщиков надписей) могла продолжаться до 
40 лет и более. Так, серебреник из Северо-Восточной Руси (Москва, Переславль-Залесский, 
Ростов?) Иван Фомин, изготовивший в 1438/39 или 1439/40 г. по заказу великого князя 
Московского Василия II Васильевича Тёмного потир для Троице-Сергиева монастыря (Сергиев 
Посад, Музей-заповедник, № 325), обучался письму явно не позднее рубежа XIV- XV вв. (Турилов 
2002: 57-59). Литургическая надпись на золотом потире из Благовещенского собора Московского 
Кремля (инв. № МР - 1145), созданном, вероятнее всего, в Великом княжестве Литовском и 
датируемом по стилю не ранее 1440-1450-х гг., выполнена декоративным письмом  на основе 
русского устава, характерным для начала XV в. (Стерлигова, Турилов 2011: 434-436, 439). См. 
также сведения о молдавских и русских книгописцах-«долгожителях» XV – раннего XVI вв. 
(Турилов 2003: 167, 179-180; Турилов 2008). 
31 Известную близость к мотиву плетенки на реликварии можно усмотреть в орнаменте правой 
вертикали рамки (который отличен от трех других сторон) большой заставки арабескового стиля в 
начале кодекса Хроники Георгия Амартола (Афон, библиотека Русского Пантелеймонова 
монастыря, Слав. 17, л. 1), переписанного в 1387 г. для известного сербского удельного правителя 
Вука Бранковича в монастыре Архангелов близ Призрена (Tachiaos 1981: pl. [28]). Для мотива 
вьющейся ветви с цветами и листьями подобную же аналогию составляет растительная 
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Разумеется, при полном отсутствии сербских и греческих письменных 
свидетельств, в условиях, когда местонахождение реликвария в 1520-х гг. определяется 
как «Сербская земля», без каких-либо уточнений, позволяющих хоть как-то представить 
его более раннюю историю, по поводу обстоятельств создания памятника можно 
строить лишь гипотезы. С учетом значения реликвии, речь, безусловно,  должна идти о 
событии, важном как для Сербии, так и для Византии. Дополнительная сложность 
заключается, однако в том, что число подобных ситуаций на хронологическом отрезке, 
определяемом палеографической датировкой ковчега (последняя треть XIV – первая 
треть XV вв.) достаточно велико и безоговорочно выбрать одну из них едва ли 
возможно: можно лишь попытаться свести число вариантов до минимума. Так, вполне 
логичная, казалось бы, версия о том, что мощи первого христианского императора 
могли быть подарены сербскому деспоту Гюргу Бранковичу византийским 
императором Иоанном VIII Палеологом в 1448 г. в знак благодарности за активное 
участие в восстановлении стен и башен Константинополя (Новаковић 2001) 
оказывается, по всей видимости, неприемлемой из-за излишне поздней даты, хотя и 
представляет широкое поле для политико-богословских аллюзий (мощи Константина 
Великого как награда за возобновление основанного им города). 

В указанных хронологических рамках наиболее вероятны три гипотетические 
версии происхождения благовещенского реликвария: 1) заключенные в нем мощи 
представляют дар константинопольского патриарха сербскому св. князю Лазарю в 
память примирения церквей в 1375 г.32; 2) мощевик был изготовлен по заказу 
областного правителя («господина») Константина Деяновича (Драгаша) для 
патрональной святыни, дарованной ему по случаю брака его дочери с наследником 
византийского престола Мануилом II 11 февраля 1392 г.33; 3) реликвия была подарена в 
1402 г. в Константинополе сыну Лазаря князю Стефану в связи с дарованием ему 
императором деспотского титула. Узкий хронологический диапазон всех этих событий 
(27 лет) не позволяет уверенно выбрать одну из этих версий. Пожалуй, скорее в пользу 
варианта с Константином Драгашем может косвенно свидетельствовать то 
обстоятельство, что мощи императора Константина, который с конца  XIV в. был 
объявлен в родословцах34 близким родственником (дядей по матери) родоначальника 
династии Неманичей (а через них и Лазаревичей), не фигурируют в достаточно 
репрезентативных источниках, освещающих события 137535 и 1402 гг.36 
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Anataloij A. Turilov 
 

SERBIAN RELIQUARY OF ST. EMPEROR CONSTANTINE FROM THE 
ANNUNCIATION CATHEDRAL OF THE MOSCOW KREMLIN – 

DATING AND HYPOTHESIS OF ITS ORIGIN 
 
The theme of the paper is the circumstances of creation and subsequent history of 

the silver-gilt reliquary for the right hand (upper arm bone) of St. Emperor Constantine, 
which is kept in the collection of the Moscow Kremlin Museums (derived from the 
Cathedral of the Annunciation, the very relic was lost between 1917 and 1919). According 
to the documents of the 16th century, a precious reliquary was brought to Moscow in 1588 
and presented to Fyodor Ivanovich by patriarch of Constantinople, Jeremiah II. He also said 
that this sacred thing was brought to Istanbul by sultan Suleiman the Splendor "from the 
Serbian land" (ie, in all likelihood, after the capture of Belgrade in 1521), and who gave it 
to the Patriarch Jeremiah I. The earlier history of the reliquary is unknown, information 
about it in Serbian sources are not available. There is no any historical inscription on it 
except the kontakion to St. Constantine and Helen engraved with calligraphic letter (Raska 
spelling). The text corresponds to the chants of Mount Athos translation of this service (i.e. 
Jerusalem’ Tipikon), and it eliminates the dating of the monument before the middle of the 
14th century. On the ground of palaeographic and spelling we can date the reliquary to the 
second half of 14 - the first half of the 15th century. Silence of the Serbian written sources 
of this precious reliquaries not allow confidently associate it with one of the two most likely 
versions (although they should not be entirely ruled out) - with the reconciliation of the 
Serbian Church and the Patriarchate of Constantinople in 1375, or with the presence of 
Despot Stefan Lazarevic in 1402 in the Byzantine capital after the battle of Angora. It 
should not, however, rule out the possibility that the reliquary has a patrons' character and 
may have belonged to the original Serbian ruler Constantine Dragas, father-in-law of 
Manuel II Palaeologos (1392). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 134

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 135

 
 
 
 

 
 

Сербский реликварий  св. императора Константина 
из Благовещенского собора Московского Кремля 

 
 
 
 
 
 
 
 



 136

 
 

То же. Левая сторона 
 
 
 

 
 

 
 

То же. Правая сторона 
 

 
 
 



 137

Crkvene studije, Ni{ / Church Studies, Nis                                         10-2013, 137-145 

     УДК 821.163.2.09 
321.18:929 Константин I Велики 

 
 
 

Вася Велинова 
Център за славяно-византийски проучвания „ Проф. Иван Дуйчев”   
към Софийския университет „ Св. Климент Охридски 
e-mail:vassja_velinova@abv.bg 
 

ОБРАЗЪТ НА КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ В БЪЛГАРСКАТА 
СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИОГРАФИЯ 

И ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО 
 
Апстракт: Статията е посветена на анализ на образа на Константин 

Велики в българската средновековни и възрожденска историческа книжнина. В 
началото са представени два текста, които оформят идейната рамка, в която се 
възприема образът на Константин от византийската литература. Представени са 
и преводните гръцки световни хроники. Основен извод е, че българското общество 
възприема един относително семплифициран образ, изработен във Византия до края 
на ІХ в. Константин се представя единствено като образец за идеалния владетел, 
покровител на Църквата. За разлика от това, в апокрифната традиция му се 
приписват и пророчески функции. Последният разгледан проблем е 
трансформацията на образа на Константин Велики в периода на българското 
национално Възраждане. Тогава името му се превръща в символ на бъдещото 
освобождение. Тази надежда намира израз многобройните преписи на Историята 
за превземането на Константинопол, препис от руско печатно издание от 1713 г 

Ключови думи: византийска историография, български средновековни 
хроники, апокрифен летопис, Константин Велики, пророчества. 

 
Името и делата на Константин Велики стават актуални за българското 

общество в средата на ІХ в. след официалното покръстване на българите (863/4). 
След като дава на християнството статута на официална държавна религия и се 
обвързва с Константинополската църква, българският владетел княз Борис (852 – 
889), който приема християнското име Михаил (на името на патрона си, 
византийският император Михаил ІІІ), полага сериозни усилия, за да наложи в своето 
царство християнската култура във всички сфери на обществения живот. 
Благодарение на това става възможно проникването на имперския култ към 
Константин Велики и култивирането на определени стереотипи на владетелското 
поведение, свързани с името и заслугите на първия християнски император. База за 
представяне на историческия и легендарен образ на първия християнски император в 
средновековна Българияя ни дават няколко основни групи произведения на 
средновековната книжнина: текстове, свързани с дворцовата писмена култура и 
официалната историография, които са предимно преводни, богослужебни текстове, 
апокрифни творби, оригинални съчинения на български средновековни писатели. 

Скоро след официалното покръстване на България, в края на 866 г. са 
подготвени и връчени на български пратеници в Рим т. нар. Отговори на папа 
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Николай І.1 Това е обширно разяснение на основите на християнската вяра, 
подготвено от Римската църква по молба на българския владетел, княз БорисМихаил, 
изпратил над 100 запитвания по важни проблеми на ритуала, обществения ред и 
взаимоотношенията между духовенството и светската власт. В Отговорите, 
обяснявайки значението на кръста като основен символ на християнството, папата 
препоръчва на българите да заменят своите езически (прабългарски) бойни знамена – 
конски опашки с кръстния знак. Като илюстрация за силата на най-важния 
християнски символ се привежда легендата за победата на Константин Велики над 
Максценций с помощта на лабарума (312 г.), чийто първообраз императорът е видял 
в небето. Тук прозира основната идея за образа на Константин като нов Мойсей, 
развита още в най-ранното му житие, дело на Евсевий Кесарийски.2 

Друг писмен официален паметник от тази епоха е Посланието на патриарх 
Фотий до българския княз Борис (867г.),3 с което константинополският патриарх 
също дава първите разяснения за новата вяра на българския владетел. Той оценява 
извършеното от княз Борис покръстване на българите, вкл. потушаването на 
бунтовете сред несъгласните, като дело, „с което се издигаш до деянието и 
подражанието на великия Константин”. В посланието освен това се съдържа 
подробен разказ за Вселенските събори на църквата. В сведенията за първия 
вселенски Събор изрично се споменава отново за „великия и дивен Константин, 
който свикал събора и с присъствието си му давал голям блясък”. Така образът на 
Константин Велики се представя през призмата на църковното предание, като на 
преден план се изтъкват заслугите му за единството на църквата.  

С тези два документа се очертават държавно-политическите и църковно-
религиозни параметри на рецепция на образа на първия християнски император, 
които почти без изменения ще останат доминиращи в българската държава през 
Средновековието. Константин Велики се възприема като гарант за единството на 
църквата, защитник на вярата, първи християнски владетел, свързан с триумфа на 
Светия кръст и неговото почитане. В този смисъл трябва да се интерпретира и 
обстоятелството, че житието на Константин Велики, написано от Евсевий 
Кесарийски, не е било преведено. Няма  сведения за превод на църковната история на 
Теодорит или Евсевий, както и редица други автори, писали за делата на императора. 
Ако в гръцката традиция са идентифицирани няколко жития и панегирични творби,4 
то в български превод не ни е засвидетелствано нито едно от тези произведения. 
Основните сведения за дейността на Константин Велики са съобразени с 
богословската интерпретация на образа, изчистена от повечето двусмислени 
подробности, каквито откриваме в легендите и  авторските съчинения от тази епоха.5 

В средновековна България се превеждат и редица популярни съчинения на 
византийски хронисти, които обогатяват представите за него с редица легендарни 

                                                 
1 Текстът на Отговорите на папа Николай е запазен в три латински ръкописа: Cod. Vat. lat. 3827, 
sec. X – XI, ff. 196-209; Cod. Vallicellanus Lat. 3554 sec. XVI, ff. 260-289; Cod. Vallicellanus Lat. C 23, 
sec. XVI, ff. 273-291. Изд. PL,CXIX, col. 978-1052. 
2 Eusebius of Caesarea. Life of Constantine. Translated with Introduction and Commenatry by A. 
Cameron and S. G. Hall. Oxford, 1999, 73-85. 
3 Изд. Migne, PG, T. CII. За посланието и неговото значение виж I. Dujcev, Au lendemain de la 
conversation de peuple bulgare. L’Épître de Photios, in Mélange de science religieuse, 8, (1951), 107-
123; P. Odorico La letre de Photius a Boris de Bulgarie, in Byzantnoslavica,LIV (1993),1, 83-88. 
4 F. Halkin. Une nouvelle vie de Constantin dans un légendier  de Patmos in: Analecta Bollandiana, 77, 
(1959), 70, n. 8. 
5 A. Kazhdan.”Constantin imaginaire”. Byzantine Legends of the Ninth Century about Constantine the 
Great in Byzantion, LVII, (1987), 1, 196 – 250. 
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сведени и фабулно разработени епизоди, предимно с дидактичен и назидателен 
характер, представящи Константин за „свещен християнски император”. В края на ІХ 
– началото на Х в. е преведена Хрониката на Георги Синкел. Всъщност преводът 
представлява хронографски свод, включващ Хрониката на Юлий Африкан за времето 
от Сътворението до Възкресение Христово и хрониката на Георги Синкел с 
допълнения на Теофан Изповедник за времето от Възкресение Христово до 
царуването на Константин Велики, с което завършва творбата.6 В нея срещаме както 
вече споменатата легенда за видението на Милвийския мост, така и редица други 
факти свързани с административно-управленската дейност на владетеля: изброени са 
законите, издадени от Константин, а именно за превръщането на езическите храмове 
в църкви и предаването им на християните, за положението на християните в армията 
и за двуседмичното празнуване на Пасхата. Съобщава се също за кръщението на 
императора от римския папа Силвестър и се опровергава версията, че е приел 
християнството на смъртния си одър в Никомидия от ариански свещеник. Подробно 
е представен Първият вселенски събор и участието на императора в него, след което 
в края на откъса е съобщено за желанието на св. Елена да открие Кръста Господен и 
за избора на Византион за нова столица.  

Другата преведена византийска хроника, тази на Георги Амартол,7 е по-богата 
на информация и допълва легендарния цикъл около личността на Константин Велики. 
Георги Амартол включва в хрониката си пространен разказ за живота, му който е  
компилация от житието на св. Силвестър и други, по-ранни византийски хронографски 
извори. Голямо внимание е отделено на основаването на Константинопол с акцент 
върху построените църкви. Подробен е и разказът за св. Елена, откриването на Кръста и 
нейния благочестив живот. В хрониката на Георги Монах  е поместен може би най-
дългият и богословски разработен разказ за Първия вселенски събор.  

Третият хронографски текст е Хрониката на Йоан Малала,8 чийто славянски 
превод е достигнал до нас във фрагментарен вид и не съдържа времето на 
управлението на Константин Велики. Имаме обаче основание да допуснем, че и той е 
съдействал за налагането в българска среда възприетата от византийската официална 
историография линия на цялостно моделиране на образа на Константин като идеален 
християнски владетел.  

През Второто българско царство са осъществени още два превода на 
Световни хроники – на Симеон Метафраст9 и на Константин Манасий.10 Те не правят 
изключение от установената вече традиция, по-скоро допълват и задълбочават 
представата за Константин Велики като символ на християнско благочестие и борба 
за единството на църквата. Така напр. в хрониката на Симеон Метафраст е поместено 
физическо описание на цар Константин, а в споменатата вече хроника на Манасий е 
преразказана една от легендите за избора на Константинопол за столица, според 

                                                 
6 Изданието на текста на славянския превод виж у  А. Тотоманова. Славянската версия на 
хрониката на Георги Синкел. София, 2008. Разказът за Константин Велики е на с. 190-198. 
7 В. Матвеенко, Л. Щеголева, Книги временные и образные георгия Монаха. T.I, Москва, 2006. 
Разказът за управлението на Константин Велики е на с. 502 – 547. Илюстрираният препис на 
хрониката на Георги Амартол съдържа цикъл илюстрации, посветени на цар Константин и майка 
му Елена.  
8 В. Истрин, Хроника Иоанна Малалы в славянсом переводе. Москва ,1994, репр. изд. 
9 Славянский перевод хроники Симеона Логотета с дополнениями. Санкт Петербург, 1905. Второе 
изд. München, 1971(= Slavische Propyläen, Band 99). 
10 A. Dzurova, V. Velinova. Hronika Constantina Manassija, Vol. I Fascimile edition.Vol. II Studies, 
Athens 2007. 



 140

която птици с огромни криле вземали с човките си камъни от единия бряга на 
Босфора, „от Халкидонския град” и ги пренасяли на другия бряг, при Византион. 
Включените в преводните хроники сведения за император Константин, укрепващ 
позициите на църквата, разширяването на цикъла с легенди и затвърждаването на 
версията с кръщението на императора от папа Силвестър представят пред българския 
дворцов елит не толкова историческия образ, колкото една идеологическа и 
политическа конструкция, запълнена с дидактични примери и послания към 
конкретния владетел. Въпреки схематизма на образа (всички колебания относно 
произхода на императора, неговата святост, връзките му с арианството и пр., 
вълнували раннохристиянските автори, остават извън интересите на българското 
общество през Първото и Второто царства), той успешно се вписва в новата си среда 
и изпълнява потенциално заложените от него функции да регламентира поведението 
на владетелите и да ги моделира в насоки, актуални на конкретните исторически 
условия. Свидетелство за приоритета на църковното измерение на образа на първия 
християнски император е българската добавка към разказа за управлението му в 
Манасиевата хроника. Византийският автор не споменава Първия вселенски събор, 
докато при превода е добавен български текст за събитието. Добавена е и 
илюстрация, изобразяваща Константин Велики на фона на 318-те църковни отци. 

От изброените по-цялостни и по-фрагментарни писмени свидетелства може да 
се възстанови в общи линии идеята за „подражание на Константин”, която се изразява в 
издигане престижа на царството и създаване на благоприятни условия за развитие на 
културния и религиозен живот. Интересът към вселенските събори и към участието на 
Константин Велики в първия от тях от своя страна е обясним в контекста на 
управлението на българските царе Борис, Симеон, Петър, Йоан-Асен ІІ, Боприл, Йоан 
Александър, за които е известно, че са свиквали в събори срещу еретици и са участвали 
лично в тях. Посочените до тук писмени свидетелства дават представа за един 
канонично издържан, но и семплифициран образ на Константин Велики, резултат на 
целенасочена литературна модификация извършена в самата Визанитя.11 

Апокрифните текстове с историческо съдържание, свързани с името на 
Константин Велики, в българската средновековна литература не са много, но 
определено придават на образа мистичност и  особена неземна сила, присъща на 
богоизбраните личности. Тези творби, макар и извън канона, допринасят за 
популяризирането на култа към Константин извън дворцовите среди. В този смисъл 
те са основни носители на митологията около първия християнски владетел. През 
ХІІІ в. напр. е преведено Слово за Сивила,12 българска версия на гръцкия текст за 
Трибуртинската Сибила. В преводния вариант на Сибилиното пророчество българите 
са представени като богоизбрани с мисия да „предадат правата вяра богу, 
превъзхождайки целия свят”. Значението на пророчествата в старо- и новозаветната 
традиция е добре известно, така че сам по себе си литературният контекст на тази 
интерполация я прави  показателна за настроенията в широките слоеве на 
българското общество, където вероятно са битували подобни текстове. По-нататък в 
текста се дават пророчества и за Константин Велики – генеалогията му е изведена от 
„сирийския род”, изброени са делата му – небесното видение, намирането на Кръста 
заедно с майка му, основаването на Константинопол. Това „предсказание” пост 
фактум е косвено потвърждение на достоверността и на предходното пророчество 
относно българите. Ако за владетелите и висшия клир в средновековна България през 

                                                 
11 G. Dagron. Empereur et prêtre. Étude sur le “césaropapisme” byzantine. Paris 1996, 151-159. 
12 А. Милтенова. Сказание за Сибила. -  Palaeobulgarica, 4 (1984), 44-72. 
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ХІІІ – ХІV в. отъждествяването с Константин Велики става по линия на идеята за 
Третия Рим, която ни е поднесена в най-изискания си вариант в Манасиевата 
хроника, то за останалата част от обществото, вкл. и манастирското духовенство тя 
става ясна и функционална чрез инструмента на профетизма, който е един устойчив 
християнски (а и не само) стереотип. 

Така стигаме и до някои оригинални моменти в традицията на виденията и 
апокалиптичните съчинения. Идеята за цар Константин и неговата парадигматична 
функция се представя в един текст от края на ХІ в., но запазен в единствен препис от 
ХVІІ в. (ГИМ Хлуд. 123). Оригиналното заглавие на творбата е „Сказанието на Исая 
пророка, как бе възнесен от ангел на седмото небе”.13 Този текст отново използва за 
основен инструмент видението, което е особено мистично общуване с 
трансцендентната действителност и е достъпно само на избрани персонажи. Изборът 
на пророк Исай за централна фигура в творбата носи допълнителната смислова 
натовареност на новозаветната интерпретация на  образа – това е пророкът, в чийто 
видения и писания са дадени най-много предсказания на въплъщението на Христос, 
т.е. за спасението на човечеството. Натоварен с подобни конотати пророк Исай от 
апокрифния текст става достоверен, авторитетен и важен извор за информация 
относно бъдещите събития, засягащи и българите. В подкрепа на тази интерпретация 
може да се привлече друг апокриф, произхождащ от същата епоха (кр. на ХІ – нач. на 
ХІІв.) и с апокалиптично съдържание – Видението на пророк Даниил. И в този 
случай изборът на персонажа не е случаен – Даниил е библейският пророк, задал 
модела на световната история за християнското средновековие със своето видение.  

Следователно, на едно ниво на рецепция на библейския текст, образите на 
двамата пророци, маркирани с по-особени функции по отношение на новозаветната 
традиция, се превръщат в инструменти на нови пророчества, обусловени от 
конкретни исторически условия и натоварени с определени идеологически внушения. 
За да ги представим, ще си позволим едни по-дълъг цитат от творбата: „И тогава, в 
годините на светия Петър, царя български, намери се една жена вдовица, млада и 
мъдра и много праведна в българската земя, на име Елена. И роди Константин цар, 
мъж свят и праведен. Той прочее беше син на Константин Зелени и на майка Елена; 
този Константин, наречен Багренородни, бе римски цар. И поради завист неговата 
майка Елена избяга в град Виза от римските елини, понеже се намери непразна, и 
там роди цар Константин. И нему се яви ангел Господен и му благовести за 
Честния кръст на Изток. Обичаха се цар Петър и Цар Константин.” 14 Цитатът е 
достатъчен, зад представи начина на композиране на историческата действителност в 
произведението, характерен за подобен род апокалиптични съчинения. Като се 
абстрахираме анахронизмите и отъждествяването на цар Константин Велики с 
византийския император Константин Багренородни, пред нас се възстановява 
следната картина: според апокрифа Константин Велики (идентификацията на образа 
не подлежи на съмнение) е живял по времето на българския цар Петър. От своя 
страна българският владетел е единственият в средновековната история на България, 
за когото със сигурност се знае, че е бил канонизиран скоро след смъртта си, т.е. вк 
рая на Х в. По този пункт той се уподобява на цар Константин, доколкото практиката 
за канонизация на царете в България е идентична с тази във Византия – 

                                                 
13 И. Билярски, Сказание на Исайя пророка и формирането на политическата идеология на 
ранносредновековна България. София, 2011, 11. 
14 И. Билярски, ibidem. 19 - 20. 
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владетелският култ е по-скоро изключение, отколкото обичай, за разлика от Сърбия и 
Русия. Култът към българския цар Петър е култ към обновителя на царството поне по 
няколко пункта: той издига статута на църквата до патриаршия, пак той е венчан за 
царството по константинополския ритуал (с други думи той е владетел от нов тип 
спрямо баща си Симеон и дядо си Борис-Михаил), в края на дните си той става 
монах, т.е. посвещава се на църквата. Така се постига идентичност с „първообраза” – 
Константин, а самият владетел става част от божествения промисъл, водещ към една 
крайна цел, Божието царство. 

В апокрифното сказание на пророк Исай образите на цар Петър и цар 
Константин Велики са поставени на една плоскост, материализирана в идеята за 
обновлението на царството в различни проявления на процеса. Въпреки 
литературните, хронологически и фактологически несъвършенства на текста, той 
показва нагледно как функционира владетелската парадигма, зададена от Константин 
и реализирана в конкретен исторически момент от българския цар Петър. Името на 
българския владетел в следващите столетия става династично име – той се 
възприема, подобно на Константин, като първия благочестив, свят цар. Затова по-
късно, когато при възобновяването на царството през 1185 г., начело на Втората 
българска държава застават братята Асен Белгун и Теодор, последният приема името 
Петър. Двамата издигат „падналия държавен рог” (Давидовата парадигма) и извеждат 
своя народ към победа (Мойсеевата парадигма), обединени в стремежа към 
подражание на св. цар Петър, който е нов/друг Константин. Така митът за първия 
християнски император се реализира и върху територията на България.15 

Независимо от факта, че през Средновековието образът на първия 
християнски император се възприема в България като готова, устойчива и неизменна 
парадигма, промените в историческия контекст налагат своя отпечатък върху нея и я 
моделират съобразно потребностите на конкретния момент. Заложеният в 
апокрифната традиция потенциал се доразвива и реактуализира в друга историческа 
епоха – тази на българското национално възраждане.  

През ХVІІІ в. в България прониква едно компилативно историографско 
съчинение, описващо падането на Йерусалим и превземането на Константинопол. То е 
препис от руско печатно издание от 1713 г., чиято история е подробно проследена от М. 
Н. Сперански16. В България е запазен само един препис на пълната компилация, 
възникнала на руска почва. Това е ръкопис № 1330 от сбирката на НБКМ, който е от 
ХVІІІ в. е съдържа 90 листа. По-широко разпространение получава само втората част на 
съчинението, която е посветена на превземането на Константинопол (Цариград). Тя 
съдържа следните произведения: О пленении славнаго Цариграда, егоже плени 
Махомет Вторий, султан турецкий осмий (Творбата се приписва на гръцкия автор 
Нестор Искандер, но авторството му не се приема еднозначно в науката. Печатният 
вариант е обработен от А. Лизлов)17; Истории же Калвизий (Допълнение към първия 
текст, в което се описва числеността на турските войски); разказ за създаването на 
Кностантинопол; разказ за построяването на църквата св. София; обяснение на 
съставителите защо е поместено пророчеството на гроба на цар Константин; 

                                                 
15 Темата за библейската основа на образа на Константин Велики като нов Мойсей е зададена още 
от Eвсевий Кесарийски в написаното от него Житие на владетеля. По-подробно за нейното 
осмисляне в Сказанието за пророк Исай виж у И. Билярски, op.cit., 110-174. 
16 Сперанский, М. Н. Из истории русско-южнославянских литературных связей. Москва, 1960, 
223-224. 
17 Сперански, М. Н. ibidem, 224. 
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обяснение за причините за падането на двете големи държави – еврейската и 
гръцката; разказ за пренасяне мощите на цар Константин в Цариград и тълкуване на 
пророческия надпис на гробницата му.  

В повечето преписи последният текст е изписан с червенослов, а тайнописът е 
разшифрован подробно. Пророчеството над гроба на цар Константин Велики е свързано 
с идеята за мисията на Москва като Трети Рим. След като първият Рим и вторият Рим 
(Константинопол) са загинали, то Третият Рим ще наследи мисията на спасител на 
християнството. Пророческият момент се подчертава и от съвпадението на имената: 
Цариград е превзет по време на управлението на Константин ХІ Палеолог (Константин 
ХІ Драгаш) и отново цар Константин ще върне величието на града. Очевидно е, че 
подобен текст ще предизвика интерес сред широки слоеве от поробеното българско 
население. Тук трябва да отбележим, че в края на ХVІІІ и първата половина на ХІХ в. в 
България нараства интересът към профетологичната литература. Познати са били 
редица „пророчески” текстове – официални и апокрифни, вещаещи близкия края на 
Османската империя. Сред тях можем да посочим пророческата книга на швейцарския 
старец-пустинник Мартин Задека;18 буквеницата „Туркиа ке падне”19 и др. В контекста 
на повишен интерес към бъдещите съдбини на региона и Историята за превземането на 
Цариград заедно със съпътстващите я пророчески текстове се вписва като един 
авторитетен и достоверен текст. 

Известни са следните преписи от това съчинение: 
Ръкопис № 334 от сбирката на НБКМ, от края на ХVІІІ в. 
Кефсизов дамаскин, публикуван от Л. Милетич през 1895 г., препис от 

началото на ХІХ в. 
Ръкопис № 34 от сбирката на ЦСВП „Иван Дуйчев”, от края на ХVІІІ в. 

Текстът заема целия ръкопис. В публикацията на Милетич този препис е определен 
като „Щипски”. 

По време на работата ни в различни хранилища в гр. София успяхме да 
идентифицираме още два преписа на този извънредно интересен текст: 

Първият беше идентифициран в новопридобития в ЦСВП „Иван ДУйчев” 
ръкопис от първата половина на ХІХ в. сборник със смесено съдържание със 
сигнатура D. Suppl. Slavo 3. Вторият е от сбирката на Националния литературен 
музей в София20. Ръкописът е от последната четвърт на ХVІІІ в. и съдържа целия 
текст на повестта заедно с част от съпровождащите я произведения. Третият 
идентифициран от нас препис се съхранява в сбирката на Националния исторически 
музей в София, под инв. №  30489 от 1807 г.21 Така преписите на този пророчески 
текста стават шест и това е убедително свидетелство за интереса към творбата. 
Несъмнено той се дължи на заложените в нея пророчески послания.  

Историческият спомен за първия християнски владетел се обогатява с 
допълнителни идейни внушения. Той отново започва да се възприема като спасител 

                                                 
18 Мутафчиева, В. “ Предсказанията” за края на Османската империя (Към въпроса за руско-
балканските културни връзки през ХІХ в.). – Studia Balkanika, 8, 1974, с. 116 и сл. 
19  Темелски, Хр.  Отново за авторството на пророческата буквеница “ Туркiа ке падне”  – сп. 
Духовна култура, кн. 6, 1993, с. 19-32. 
20 Велинова, В. Няколко бележки върху ръкописи от сбирката на Националния литературен музей 
в София. – В: Ïýíèå ìàëî Ãåîðãèþ. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Г. Попов. 
София, 558. 
21 Велинова, В., Вутова, Н. Опис на славянските ръкописи и кирилски старопечатни книги от 
сбирката на Националния исторически музей в София. (под печат). 
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на християните, но в нова идейна среда. Образът му се превръща в инструмент за 
политическо влияние, доколкото е обвързан с идеята за Москва – Трети Рим. Но в 
ежедневието на българите, очакващи своето национално освобождение, особено след 
втората половина на ХІХ в., посланията на текстовете, свързани с мисията на цар 
Константин са били истинско пророческо откровение. 
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Васја Велинова 
 

ЛИК КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ У БУГАРСКОЈ СРЕДЊОВЕКОВНОЈ 
ИСТОРИОГРАФИЈИ И У ВРЕМЕ НАЦИОНАЛНОГ БУЂЕЊА 

 
 Предмет овога рада је лик цара Константина Великог у бугарској историјској 
литератури из средњовековног и премодерног периода. На почетку текста приказују се 
два документа који дају оквир за дискусију, где се види да је лик Константина преузет 
из византијске књижевне традиције. Затим се приказују преведене грчке Хронике. 
Најзначајнија теза је да је бугарско друштво прихватило релативно поједностављену 
слику овога цара, која је елаборирана у Византији до краја IX века. Радило се само о 
симболу идеалног владара и заштитника Цркве. Након овога, испитује се апокрифна 
традиција, где се Константину приписује познато пророчанство. Последње значајно 
питање које се анализира јесу промене у слици Константина Великог током бугарског 
националног препорода. Овде је његово име било симбол будућег ослобођења. Једна 
таква нада јавља се при преносу текста Историја освајања Константинопоља, што је 
препис руског штампаног издања из 1713.   
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Abstract: The paper will emphasize the theological insights of St Constantine who, 

by giving the name Sophia to the Church that was initiated by him in 326, pointed out the 
relevance of the Sophia theme in the theology of the Christian Church. It is not by accident 
that the construction work on the St Sophia Church began in 326 - the year after the 
convocation of the Council of Nicaea which discussed the question about the created or 
uncreated nature of Christ. The ongoing theological discussions on the different aspects of 
the Arian controversy are sometimes missing an important part of its context by not 
emphasizing enough that the entire debate started on the occasion of a discussion between 
Bishop Alexander and his presbyter Arius about the meaning of the verse “The Lord 
created me a beginning of His ways unto His works” (Proverbs, VIII.22) which refers to 
the Wisdom of God. The interpretation of Sophia, Wisdom of God, became the subject of 
other theological controversies in the 14th and in the 20th centuries. For example, in his 
Introduction à l’Etude de Grégoire Palamas Fr. John Meyendorff pointed out that the 
problematic associated with the Divine Wisdom was of great interest to the Byzantines in 
the 14th century and that this interest found an expression in iconography. The issue 
emerged in the debate between St. Gregory Palamas and the philosopher Nicephorus 
Gregoras, in the works of the Patriarch Philotheos Kokkinos as well as in the works of 
David Dissipat, one of the closer followers of St Gregory Palamas who was involved in the 
debates from the very beginning and whose works represent a significant interest for 
contemporary scholarship on the theological debates in the 14th century. In his works 
Dissipat provides one of the most refined elaborations on how the Son of God could be 
called the Wisdom of God and how such name refers to the energies belonging to Him by 
nature. The paper highlights a contextual reversal in the theological debates in the 14th and 
in the 20th century: i) in the 14th century it was the theological controversy on the 
distinction between essence and energies that led to the need of discussing the meaning of 
Sophia, the Wisdom of God; ii) in the 20th century it was the theological controversy on the 
meaning of Sophia, the Wisdom of God, that led to the need of discussing of the Orthodox 
teaching on the distinction between Divine essence and energies. The reversal 
demonstrates the theological affinity between the concepts of Sophia and Energeia and 
shows the deeper theological and historical reasons behind the so-called “rediscovery” of 
the teaching of the Divine energies in the 20th century. Ultimately, it refers back to the 
theological issues of the 4th century and the wisdom of St Constantine who was able to point 
out a theme that will become a key issue in Orthodox theology.  

Keywords: St Emperor Constantine, Sophia, Wisdom of God, Arian controversy, 
Divine essence and energy, Gregory Palamas, David Dissipat, Patriarch Philotheos 
Kokkinos, Fr. John Meyendorff 
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Introduction 
 
A key component of his religious program was the creation of a Christian capital 

city in the East which would mark the triumph of his faith and the Christian future.1 He 
found an ideal site - a small Greek colony named Byzantium that was already established in 
the seventh century BC. This was the place where Constantine had besieged Licinius during 
his eastern crusade. It had a strategic location and offered great possibilities for expansion 
into a great capital for the east. It was located in a heavily Christianized area. Constantine 
realized that it would be easy to transform small pagan Byzantium into a great Christian 
city and made the decision to do that in November 324. He ordered that a large palace and 
cathedral complexes be added to the Roman area and that a new defensive wall be built 
some two miles west of the old wall – more than quadrupling the size of the city – and that 
many of the structures of old Rome be duplicated in his new Rome. The Emperor 
supervised himself some of the initial construction work in 325–26 before leaving for the 
celebrations of the 20 year anniversary of his reign in the West; but after the dynastic 
tragedy there associated with the deaths of his son Crispus and his wife Fausta, he decided 
to build his new capital in the East even more magnificently. From 327 to 330, he sent out 
special commissioners around the empire with orders to despoil pagan temples of their 
precious treasures, and to ship this material to the Bosporus so that it could be used in 
building and adorning his “New Rome” for the East – Christian Constantinopolis. By the 
spring of 330, Constantine returned from the Balkans to the Bosporus in order to preside 
over the formal dedicatio (dedication) ceremonies of his new capital city. The ceremonial 
core of the city was situated within the short eastern tip of the peninsula. At the southern 
end of this area was the Great Palace. At the northern side of the Great Palace was the 
ecclesiastical center of the capital - the Cathedral of Hagia Sophia, the Church of Hagia 
Eirene and the episcopal residence. The foundations had been laid (326) for the great Hagia 
Sophia cathedral which was consecrated to Christ as the “Holy Wisdom” of God when 
Constantine came to dedicate the city; and this basilica would not be finally completed and 
formally dedicated until the reign of his son Constantius II (360). The Constantinian church 
was damaged by fire in 404, and reconstructed along its original lines by Theodosius II 
(415). This second Hagia Sophia was almost completely destroyed in the Nika revolt of 
532, and then redesigned and reconstructed in its current form by the later Byzantine 
Emperor Justinian (532–37; 558–62). Archaeological work has uncovered portions of the 
west front of the Constantinian church, and these remnants along with ancient descriptions 
and other contemporary churches allowed a hypothetical reconstruction of the original 
Hagia Sophia. Situated just to the north of Hagia Sophia on the acropolis of old Byzantium 
was Hagia Eirene (“Holy Peace”). There was another “house church” that had existed at 
this site, and Constantine replaced it with a large basilica to commemorate the peace which 
his victory over Licinius had brought to the empire and the Church. It was finished before 
the end of his reign and served as a cathedral for the bishop and the city until Hagia Sophia 
was completed. Justinian reconstructed this church two centuries later as well, and added a 
central dome over its basilican plan – but part of the foundations of the original 
Constantinian church can still be seen at the east end.  

 
The Name of the Church St Sophia 

 
The brief introduction above opens two interesting questions. Is there any 

evidence that it was the Emperor Constantine himself who named the church “Hagia 

                                                 
1 This introductory section summarizes some of the information found in Ch. IX of Charles M. Odahl, 
Costantine and the Christian Empire, New York: Routledge, 2004.  
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Sophia”? If it was him who named it after Sophia, Wisdom of God, what was the key 
motivation for him to do that? According to Fr. G. Florovsky,2 it is not at all clear when the 
name “Hagia Sophia” was first given to the church: “It was quite possible that the ‘Great 
Church’ in the beginning had no special name, and the name of Sophia was assigned 
later.”3 Florovsky refers to the Church historian Socrates (380-439) who in his 
Ecclesiastical History says that the original designation of the church was the “Great 
Church” and that the name Σοφία came into use only at a later time.4 At the same time, “it 
seems plain that most of the writers who give the name of the church in detail believed that 
it was dedicated to the Sophia of God as the second person of the Trinity, and this is 
indicated by an inscription in the south tympanum” - an inscription of the post-iconoclastic 
period which refers to ή αθάνατος Σοφία and which was seen only in part at the time when 
the church was repaired in the 19th century.5  

Florovsky also pointed out that the name was by no means an accident. Some 
scholars suggested that the name was emphasizing a rather abstract idea or a Divine 
attribute, and that Constantine used to dedicate temples to “abstract ideas” such as Wisdom, 
Power and Peace.6 According to Florovsky, all this is but a misunderstanding since the 
name of Wisdom is a biblical name, and all the names that could be considered as being 
abstract, are actually used by St. Paul the Apostle as names of Christ: Sophia [Σοφία], 
Dynamis [∆ύναµις], Eirênê [Ειρήνη]. It is not by accident that the passages in the Old 
Testament referring to the Wisdom of God (and specially chapter VIII of Proverbs) were 
regarded from very early on as referring to Christ, the Incarnate Word.7  

In the 4th century both Arians and Orthodox agreed that the Holy Wisdom 
described in the book of Proverbs was the Son of God. In fact, the eighth chapter of 
Proverbs was one of the principal topics of dispute during the Arian controversy and 
throughout the entire 4th century. According to M. Posnov, it was exactly the exegesis of 
verse 8:22 of the Book of Proverbs “the Lord created me as the beginning of His ways in 
his works” referring to Divine Wisdom that became the root of the Arian controversy.8  
Soteriou also suggested that it was the Arian controversy which caused Constantine to 
dedicate the church to Sophia.9 The position of the Arians raised a twofold question: The 
first concerned the doctrine of the Holy Trinity, the second, the doctrine of God as Creator 
of the world. With respect to the first, Arianism is essentially an anti-trinitarian theology. It 
thinks God as monohypostatic and the thought of a trihypostatic God seems strange and 
unacceptable to it. Only the Father is properly God, and the Son and Holy Spirit represent 
His powers or the degrees of His revelation. The doctrine of the crearureliness of the Son 
and His origin in time out of non-being is only a direct conclusion of this premise.10  

                                                 
2 G. Florovsky, The Hagia Sophia Churches, Aspects of Church History, Vol. IV in the collected works of 
Georges Florovsky, Belmnot: Nordland Publishing Company, 1975, pp. 131-135.   
3 Ibid, p. 131.  
4 II, 16,P.G. 67, 217. 
5 G. Downey, The Name of the Church of St. Sophia in Constantinople, Harvard Theological Review 52, 
No. 1, 1959, p. 41. 
6 E. Ivanka, “The Emperor Constantine's Conversion to Christianity in the Light of New Research” (in 
Hungarian), Theologia (Budapest), VI (1939), pp. 312-321, referred by G. Downey, The Name of the 
Church of St. Sophia in Constantinople, Harvard Theological Review 52, No. 1, 1959, p. 41. 
7 Florovsky points out that the interpretation of Wisdom as referring rather to the Holy Spirit as the Spirit 
of Wisdom, found in Theophilus of Antioch and St. Irenaeus, was not used by any of the later writers. 
8 Михаил Эммануилович Поснов, История Христианской Церкви, До разделения Церквей 1054 г. 
Серия: Классика философской мысли, Издательство: Высшая школа, 2005 г. Глава IV. Раскрытие 
христианского учения в период деятельности Вселенских соборов (IV-VIII- го века). 
9 G. A. Soteriou, Ή 'Ayía Σοφία, Athens, 1917, p. 10. 
10 Sergius Bulgakov, The Doctrine of the Wisdom of God in St Athanasius the Great and Other Church 
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In proving the pre-eternity of the Son, St Athanasius overthrew the mono-
hypostaseity and confirmed the trinitarity of the Divinity. To do that he argued against the 
Arian exegesis of Proverbs 8.22 - the Lord created me. St Athanasius provides his 
interpretation of Divine Wisdom and neither he nor his opponents hesitated for a moment to 
refer it immediately to the Logos.11 St Athanasius reads Prov 8.22 as “The Lord created me, 
a beginning of His ways for His works” and continues “Now He does not say, ‘created me 
before His works,’ lest any should take the text of the deity of the Word. Each text then 
which refers to the creature is written with reference to Jesus in a bodily sense. For the 
Lord’s Humanity was created as ‘a beginning of ways,’ and He manifested it to us for our 
salvation.”12 
 

The Wisdom of Emperor Constantine 
 
The main point of this paper is to emphasize the theological insights of St Emperor 

Constantine who, by giving the name Sophia to the church that was initiated by him in 326, 
had seemingly anticipated the relevance of the Sophia theme in the theology of the 
Christian Church. The specific naming of the church and its association with the Arian 
controversy can be seen as a reference point to which Orthodox theologians will be 
continuously returning through the centuries. This point is found to be relevant since the 
interpretation of Sophia, Wisdom of God, became the subject of other theological 
controversies in the 14th and in the 20th centuries. For example, it is not by accident that in 
his Introduction à l’Etude de Grégoire Palamas Fr. John Meyendorff discusses St 
Gregory’s understanding of Sophia – the Wisdom of God: “In his polemics with Akindynos 
St Gregory was forced to consider the Wisdom of God not only from the traditional 
Christological point of view which identifies the Divine Wisdom with the Logos, but also 
as an essential Divine attribute since it is all three hypostases who participate in the Divine 
creative act. However, he is very careful in not identifying the Divine Wisdom with the 
Divine essence as the Russian ‘sophiologists’ did and, actually, accuses his opponents in 
this very mistake which leads to pantheism.”13 Fr. John also points out that the problematic 
associated with the Divine Wisdom was of great interest to the Byzantines in the 14th 
century and that this interest found an expression in iconography.  

This is not the only place where Fr. John has made an insightful link between the 
theological issues that emerged in both the 14th and in the 20th century by focusing on the 
relationship between the teaching on Divine essence and energies, and the understanding of 
Sophia, the Wisdom of God.14 For example, he pointed out that the meaning of Sophia, the 

                                                                                                                            
Fathers, In: The Burning Bush – On the Orthodox Veneration of the Mother of God. Translation Thomas 
A. Smith, Cambridge: Eerdmans Publishing, 2009, p. 143.  
11 Interestingly, according to Fr. Sergius Bulgakov, all the polemic related to the interpretation of the 
Proverbs 8.22 “rests simply on the unfaithful translation of ektise - created, where ektesato - had must 
stand, the whole thing rests on a misunderstanding; but all the same it gives cause for broaching an 
important subject.” Ibid., p. 148.  
12 St Athanasius, Expositio Fidei, 3-4, In: Philip Schaff, Nicene and Post-Nicene Fathers, Grand Rapids, 
MI: Christian Classics Ethereal Library, p. 366.  
13 Протопресвитер Иоанн Мейендорф, Жизнь и труды Святителя Григория Паламы – Введение в 
изучение, Издание второе, исправленое и дополненое для Руского перевода, под редакцией И. П. 
Медведева и В. М. Лурье (Санкт-Петербург: Византинороссика, 1997), p. 301.  
14 Jean Meyendorff, “L’iconographie de la Sagesse Divine dans la tradition Byzantine”, Cahiers 
archéologiques 10, (1959) 259–277; John Meyendorff, “Wisdom - Sophia: Contrasting Approaches to a 
Complex Theme,” Dumbarton Oaks Papers 4 (1987) 391-401; Протопресвитер Иоанн Мейендорф, 
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Wisdom of God, has naturally emerged as an issue in the debate between St. Gregory 
Palamas and the philosopher Nicephorus Gregoras.15 In this debate the followers of the 
Philosopher (Gregoras) have directly asked the Thessalonian (Palamas): “Tell us, is the 
Divine Wisdom different form His essence?”16 In his reply St Gregory refers to St 
Maximus according to whom “God, that is the Father, the Son and the Holy Spirit, knows 
Himself from within His essence; but we know from the works – not the Divine essence but 
His creative power and Wisdom which is common to the Father, the Son and the Holy 
Spirit, through which, and in which, He created everything.”17 Fr. John has also pointed out 
one of the most important works of the Patriarch Philotheos Kokkinos18 where this very 
same issue is addressed from a Palamite theological point of view. In this work the Divine 
Wisdom is considered not only as a Divine Person but also as a divine manifestation or 
energy. The Patriarch speaks, on the one hand, of Wisdom as “a common, natural wisdom 
and energy of the Оne and consubstantial Trinity,” but he also says that “The wise 
theologians also affirmed that the role and the image of Divine Wisdom belonged in 
particular to the Son who, in the last days, in His love for man assumed a flesh similar to 
ours; thus (the theologians) attributed the particular meaning of the term ‘Wisdom’ to His 
unique composite hypostasis.”19 The 14th century controversy provided the Patriarch 
Philotheos with an opportunity to make a fine distinction between the two ways of 
understanding Divine Wisdom – as an attribute or energy of the Trinity and as Divine 
Logos to the extent to which He was incarnated.20 It is exactly through the Incarnated 
Wisdom that the Wisdom-Energy acts within the community of the Church members. The 
fact that the Wisdom-Energy is common to the entire Trinity does not go against the belief 
that the Son alone is the Wisdom incarnated.21  

One could complement the theological insights of Fr. John Meyendorff by a 
reference to the works of David Dissipat,22 one of the closer followers of St Gregory 

                                                                                                                            
„Тема ‘Премудрости’ в Восточноевропейской средновековной културе и ее наследие,” Литература 
и искусство в системе культуры, Отв. Ред. Б. Б. Пиотровский (Москва: Наука 1988) 244-252. 
15 Георгий Фраксис, Диспут свт. Григория Паламы с Григорой философом - Философские и 
богословские аспекты паламитских споров, Перевод с греч. Д. А. Поспелов, отв. ред. Д. С. 
Бирюков, Издание пустыни Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеимонова монастыря, 
Святая гора Афон, 2009 (Fr. John refers to Dialogue avec Grégoras, Ed. Canadal, Or. chr. per. XIV, 
1950, p. 354). 
16 Ibid., p. 55. 
17 Ibid., p. 57. 
18 Philotheos, Patriarch of Constantinople, On the text of Proverbs: Wisdom has built her house and set 
up seven columns, ed. V. S. Pseutogkas, Thessaloniki, 1981, p. 132, lines 150 ft.; Три рfчи къ Епископу 
Игантию с объяснениемъ изречения притчей: Премудрость созда себf домъ и проч., Греческiй 
текстъ и Русский переводъ (Новгородъ, 1898), Слово третiе, стр. 100. 
19 John Meyendorff, “Wisdom - Sophia: Contrasting Approaches to a Complex Theme,” Dumbarton 
Oaks Papers 41 (1987) p. 392.  
20 Jean Meyendorff, “L’iconographie de la Sagesse Divine dans la tradition Byzantine”, Cahiers 
archéologiques 10 (1959), p. 262.  
21 Ibid.  
22 Слово господина Давида Дисипата о богохульствах Варлаама и Акиндина, отправленое 
письмом господину Николаю Кавасиле, in Монах Давид Дисипат. Полемические сочинения. 
История и богословие паламитских споров / Под общ. ред. А. И. Солопова; науч. ред. Д. С. 
Бирюков; сост. Д. А. Поспелов; пер. с древнегреч. З. А. Барзах, А. И. Волчкевич, А. В. Маркова, Д. 
А. Поспелова, Д. А. Черноглазова (Святая гора Афон: Никея; Пустынь Новая Фиваида Афонского 
Русского Пантелеимонова монастыря, Москва, 2012), (Византийская философия. Т. 9; Smaragdos 
Philocalias), 48-56, 220-235. (Greek version of this work: David Disypatou Logos Kata Barlaam Kai 
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Palamas who was involved in the debates from the very beginning and whose works 
represent a significant interest for contemporary scholarship focusing on the theological 
debates in the 14th century. Dissipat’s Слово господина Давида Дисипата о 
богохульствах Варлаама и Акиндина, отправленное письмом господину Николаю 
Кавасиле provides one of the most refined elaborations on how the Son of God could be 
called the Wisdom of God and how such name refers to the energies belonging to Him by 
nature.23 The recent Russian translation and detailed commentary of David Dissipat’s work 
provides a great opportunity for further more comprehensive research. An additional source 
pointing to the existence of the Wisdom-Energy theme in Byzantine theology is the 
Treatise about the light of Tabor of Theophanus of Nicaea.24 In his treatise, Theophanus 
also describes the Divine Wisdom as being common to all three Persons of the Trinity as 
well as one of the names of the energies of the Holy Trinity.25  

A theological controversy associated with the interpretation of Divine Sophia 
emerged also in the first half of the 20 century and could be related to the “rediscovery” of 
the teaching on the Divine essence and energies. Interestingly, it emerged within the 
sophiological circle including Fr. Pavel Florensky and Fr. S. Bulgakov.26 The rediscovery 
was driven by the theological controversies in Russia (1912-1913) associated with the 
Name-worshipers (Imiaslavtzi) on Mount Athos who were claiming that they were 
followers of St Gregory Palamas. Both, Florensky and Bulgakov, engaged into a 
theological defence of the Name-worshipers by suggesting a sophiological interpretation of 
the theology of St Gregory Palamas.27 In fact, it was exactly Bulgakov’s specific (non-

                                                                                                                            
Akindynou Pros Nikolaon Kabasilan. Thessalonikē: Kentron Vyzantinōn Ereunōn, 1973). 
23 Ibid., Ch. 50, p. 223: “Каково же слово истины? Каким образом Сын называется силой, 
премудростью Отца и другими наименованиями энергий, и как этими словами [не отрицается, а], 
скорее, подтверждается [бытие] природных и общих энергий Троицы? ... Сын называется такими 
именами не потому, что общая премудрость и сила у Троицы природно не созерцается, а потому 
что и [Сын] природно имеет всю [премудрость и силу], равно как и Отец, от Которого у Него, по 
причине равночестности природы, и бытие, и обладание всеми свойствами Божества.”; Ch. 55, p. 
231: “Единородный же, будучи Сыном от Отца, ипостасью от ипостаси, Богом совершенным от 
совершенного, воспринимает по природе все Отчее, [то есть] жизнь, силу, благость, премудрость − 
все то, что дает знание о совершенном Боге, [но вместе с тем, Он же,] как ты уже слышал, 
согласно принятому в Писании образному выражению, именуется Словом, Силой и 
Премудростью, по причине, как говорит [Григорий] бесстрастности рождения и сопряженности с 
Отцом.”; See also the insightful analysis provided in the introductory chapter by Д. С. Бирюков, “Давид 
Дисипат, его учение и место в паламитских спорах,” pp. 7-61.  
24 For more information on Theophanus of Nicea see I. D. Polemis, Theophanes of Nicaea: His Life and 
Work, Wien, 1996; Беневич Г. И., Бирюков Д. С. (2009) Антология восточно-христианской 
богословской мысли. Ортодоксия и гетеродоксия, в 2-х томах, т. 2, под науч. ред. Г. И. Беневича и 
Д. С. Бирюкова, сост. Г. И. Беневич. Москва, Санкт-Петербург (Византийская философия, т. 4; 
Smaragdos Philocalias), p. 572.  
25 See commentary by D. Makarov and statements by Theophanus on p. 108 of Георгий Факрасис, 
Диспут свт. Григория Паламы с Григорой Философом. Философские и богословские основания 
паламитских споров, (Святая гора Афон, 2009: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского 
Пантелеимонова монастыря, Москва).  
26 Catherine Evtuhov, The Cross and the Sickle: Sergei Bulgakov and the Fate of Russian Religious 
Philosophy (Ithaca/London, 1997); Sergey Horujy, “The idea of energy in the Moscow school of 
Christian Neoplatonism,” Institute of Synergetic Anthropology, p. 1: http://synergia-
isa.ru/?page_id=1402; Joost van Rossum, “Паламизм и софиология,” Христианская мысль, No. 3, 
(Kiev 2006), p. 66: http://www.byzantineimages.com/Palamas.htm).  
27 For more details on Name-worshiper controversy see: Catherine Evtuhov, The Cross and the Sickle: 
Sergei Bulgakov and the Fate of Russian Religious Philosophy (Ithaca/London, 1997); Joost van Rossum, 
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patristic) interpretation that appears to have forced Fr. George Florovsky to engage in 
reaffirming the place of St Gregory “within mainline patristic tradition, in this sense 
refuting Bulgakov’s claim that St Gregory can be seen as one of the originators of 
Sophiology.”28 Fr. S. Bulgakov provided the most systematic dogmatic elaboration in 
support of the Name-worshipers by suggesting a reading of the theology of St Gregory 
Palamas within a sophiological perspective.29 He interpreted the adoption of Palamism 
during the Council of 1351 as Church’s first serious commitment to a sophiological agenda 
but also found it in need of further sophiologocial development. In reply to such 
interpretation Fr. G. Florovsky articulated his ‘neopatristic synthesis’ by organizing some 
of the key resources of Patristic theology from St Athanasius the Great to St Gregory 
Palamas. Florovsky’s programmatic paper Creature and creaturehood,30 which he himself 
considered as one of his finest theological works,31 makes a direct reference to the theology 
of St Gregory Palamas and was first published as early as 1927.32 In this paper the 
discussion of the teaching about the distinction between Divine essence and energies within 
the context of the doctrine of creation appears to provide a first substantial elaboration on 
the theology of St Gregory Palamas, an elaboration that will later become a reference point 
for Vladimir Lossky and Fr. John Meyendorff. The importance of Florovsky’s paper 
Creature and creaturehood could be illustrated by a reference to a letter that was sent to 
him by Archimandrite Sophrony (Saharov) written on Pascha, 1958.33

 The publication of 
Creature and creaturehood was rightly perceived by some of his Russian compatriots in 
Paris as a direct opposition to Bulgakov’s sophiology.34 A careful reading of the paper 

                                                                                                                            
“Паламизм и софиология,” Христианская мысль, No. 3 (Kiev 2006), p. 66 (Еnglish version published 
online at: http://www.byzantineimages.com/Palamas.htm); Sergey Horuzhy, “Neo-Patristic Synthesis and 
Russian Philosophy,” St. Vladimir’s Theological Quarterly 44, No. 3-4 (2000), 309-328; Sergey Horujy, 
“The idea of energy in the Moscow school of Christian Neoplatonism,” Institute of Synergetic 
Anthropology, p. 1: http://synergia-isa.ru/?page_id=1402; Mikhail Sergeev, Sophiology in Russian 
Orthodoxy. Solov’ev, Bulgakov, Loskii and Berdiaev (Lewiston: The Edwin Mellen Press 2006); Hilarion 
Alfeev, Le Mystère sacré de l’Église – Introduction à l’histoire et à la problématique des débats 
athoniques sur la vénération du nom du Dieu (Academic Press Fribourg 2007).  
28 Alexis Klimoff, “Georges Florovsky and the sophiological controversy,” St Vladimir’s Theological 
Quarterly 49, No. 1-2 (2005), p. 96.   
29 Catherine Evtuhov, The Cross and the Sickle: Sergei Bulgakov and the Fate of Russian Religious 
Philosophy (Ithaca/London, 1997), p. 210.    
30 Софроний (Сахаров), архимандрит, Переписка с протоиереем Георгием Флоровским. Изд. 1-е. 
Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, 2008, Письмо # 10  (Sophrony (Saharov), Archimandrite, 
Correspondence with Fr. Georges Florovsky, First edition, St John the Baptist Monastery, Essex, UK, 
2008, Letter # 10 (in Russian). 
31 Sergey Horuzhy, “Neo-Patristic Synthesis and Russian Philosophy,”  St. Vladimir’s Theological 
Quarterly, Vol. 44, No. 3-4 (2000), p. 17. 
32 Г. Флоровский, „Тварь и тварность,” Православная мысль, No. 1 (1928), 176-212; English 
version: Georges Florovsky, “Creation and Creaturehood,” Chapter III, in: The Collected Works of 
Georges Florovsky, Vol. III: Creation and Redemption (Belmont, MA: Nordland Publishing Company, 
1976), 43-78.  
33 Софроний (Сахаров), архимандрит, Переписка с протоиереем Георгием Флоровским. Изд. 1-е. 
Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, 2008, Письмо # 10  (Sophrony (Saharov), 

Archimandrite, Correspondence with Fr. Georges Florovsky, First edition, (St John the Baptist 

Monastery, Essex, UK, 2008) Letter # 10 (in Russian).   
34 See Florovsky’s reply to letter from Elder Sophrony (Saharov) in Софроний (Сахаров), 
архимандрит, Переписка с протоиереем Георгием Флоровским. Изд. 1-е (Свято-Иоанно-
Предтеченский монастырь 2008), Letter # 10  (in Russian). 
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together with the first section of The Bride of the Lamb35 (The Creator and Creation) of Fr. 
S. Bulgakov will reveal the antithetical nature of their key theological points. As Fr. John 
Meyendorff has pointed out, the confrontation between these two approaches materialized 
in different understandings of the doctrine of creation ex nihilo and “was probably the most 
interesting episode in the history of Orthodox theology in the twentieth century.”36  

 
Conclusion 

 
The theological insights of Fr. John Meyendorff provide an opportunity to 

highlight a contextual reversal in the theological debates in the 14th and in the 20th century: 
i) in the 14th century it was the theological controversy on the distinction between essence 
and energies that led to the need of discussing the meaning of Sophia, the Wisdom of God; 
ii) in the 20th century it was the theological controversy on the meaning of Sophia, the 
Wisdom of God, that led to the need of discussing of the Orthodox teaching on the 
distinction between Divine essence and energies.37 The reversal demonstrates the 
theological affinity between the concepts of Sophia and Energeia and shows the deeper 
theological and historical reasons behind the so-called “rediscovery” of the teaching of the 
Divine energies in the 20th century.38 Ultimately, it refers back to the theological issues of 
the 4th century and the wisdom of St Emperor Constantine who pointed out a theme that 
was to become a key issue in Orthodox theology. Interestingly enough, these were exactly 
the times when the theological distinction between Divine essence and energy was 
articulated, first, by St Athanasius the Great and, later, by the Cappadocian Fathers.  
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Стојан Танев 
 

МУДРОСТ СВ. КОНСТАНТИНА И СОФИЈА, ПРЕМУДРОСТ БОЖИЈА 
 
Рад истиче теолошке увиде Св. цара Константина који је, тиме што је дао 

име „Софија“ Цркви подигнутој на његову иницијативу 326., истакао значај теме 
Премудрости у теологији хришћанске Цркве. Радови на изградњи цркве Св. Софије 
нису случајно започели 326 – годину дана након одржавања Никејског сабора, који се 
бавио питањем створене или нестворене природе Христове. Честе теолошке 
дискусије о природи аријанске полемике понекад пропуштају битан део контекста 
зато што не истичу довољно да је цела расправа настала током дискусије између 
епископа Александра и његовог презвитера Арија по питању значења стиха „Господ 
ме је имао у почетку пута својега, прије дјела својих, прије свакога времена“ (Приче 
Соломунове, 8:22), који се односи на Премудрост Господњу. Већина старих аутора 
који су користили име Софија за ову цркву једнодушно су мислили да је она 
посвећена Премудрости Божијој као другом лицу Тројице. Овај став је значајан 
пошто је, као што је познато, интерпретација Софије, Премудрости Господње, 
постала предмет других теолошких контроверзи у 14. и 20. веку. На пример, о. Џон 
Мајендорф није случајно у свом Уводу у студије Григорија Паламе истакао да је 
проблем по питању Премудрости Божије био веома значајан за Византинце у 14. веку 
и да је једно такво интересовање пронашло свој израз и у иконографији. Питање се 
појавило у расправи коју су водили Св. Григорије Палама и филозоф Никифор 
Грегор. О. Џон указао је и на дела патријарха Филотеја Кокиноса, где се о истом 
овом питању расправља са паламитске богословске тачке гледишта. Овај патријарх 
сматрао је Премудрост Божију не само Лицем Господњим већ и Божанском 
манифестацијом енергије. Теолошки увиди о. Џона могу се допунити ако се 
погледају дела Давида Дисипата, једног од блиских следбеника Св. Григорија 
Паламе, који је од самог почетка учествовао у расправи и чија дела су веома значајна 
за савремена истраживања богословских дебата из 14. века. У својим делима Дисипат 
даје једно од најсуптилнијих објашњења питања како се Син Божији може назвати 
Премудрошћу Божијом и како се то име односи на енергије које Му по природи 
припадају. Теолошки увиди о. Џона Мајендорфа дају нам прилику да истакнемо 
контекстуални преокрет у богословским расправама 14. и 20. века; 1) у 14. веку 
радило се о богословској контроверзи о разлици између суштине и енергија која је 
довела до потребе да се размотри значење Софије, Премудрости Божије; 2) у 20. веку, 
богословска контроверза о значењу Софије, Премудрости Божије, довела је до 
потребе да се размотри православно учење о разлици између Божије суштине и 
енергија. Овај преокрет указује на теолошку блискост појмова Σοφία и Ενέργεια и 
показује дубље богословске и историјске разлоге услед којих је учење о Божанским 
енергијама „поново откривено“ у 20. веку. У крајњој линији, цео проблем води 
корене из теолошких проблема 4. века и мудрости Св. цара Константина који је 
указао на тему која ће постати једно од кључних питања у православној теологији. 
Занимљиво, у питању је период када се теолошка дистинкција између Божанске 
суштине и енергије први пут и артикулисала, најпре код Св. Атанасија, а затим и код 
кападокијских отаца. 
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Abstract: In the second half of the nineteenth century, from the reforms of 

Alexander II in the 1860s until the Revolution of 1917, Russian social and political 
thinkers, as well as religious philosophers, faced dramatic changes in society. Against this 
background, the literary image of Emperor Constantine underwent opposite evaluations, 
since it stood at the intersection of several interrelated, though distinct, issues, both 
political and religious. This paper, after discussing the heritage of Russian Medieval 
political ideology, presents different views on Constantine’s historical and religious role. 
He was at the same time the founder of the legitimate Christian empire (Tjutčev) and a 
romantic hero (Danilevskij, Leont’ev), an apocalyptic figure (Buxarev) and a political 
leader (Bolotov), a negative figure (Solov’ev) and the symbol of an entire epoch in 
Christian history (Bulgakov, Berdjaev). 

Key words: Contantine the Great, Russian orthodox thought, politics, XIX century 
 
‘The old world, the world of Russian Empire, the world of Byzantine tradition, 

which went back to Constantine the Great, the world which seemed to many people specific 
to Christianity, suddenly collapsed to the ground, and at its place appeared a new world, 
external to Christianity’.1 These words, written by Vladimir Lossky after the death of 
patriarch Serge (Stragorodsky) of Moscow, portray the fall of the Romanovs’ monarchy in 
1917 and the subsequent ascent of the Soviet power in Russia, as the end of an 
uninterrupted socio-political and cultural system (‘the world of Byzantine tradition’), which 
ruled Church-State relations and whose roots went back to the fourth century. 

This alleged continuity was in fact an ideological construction rather than an 
unquestionable historical fact. This ideology had a long prehistory and a recent past. We 
will consider some of its transformations in the second half of the nineteenth century, from 
the reforms of Alexander II in the 1860s until the Revolution of 1917, when Russian social 
and political thinkers, as well as religious philosophers, were faced with dramatic changes 
in society and foreign policy. Against this background, the literary image of Emperor 
Constantine underwent very different evaluations, since it stands at the intersection of 
several interrelated, though distinct, issues, both political and religious: the idea of 
‘Moscow – third Rome’ and the so called ‘Oriental Question’ (i.e. the policy of Russia and 
the European powers towards Turkey), Russian Messianism and the ‘Russian idea’, 
Church-State relations and the question of the unity of the Church, reaction and revolution. 

Our starting point is the publication in 1861, in the popular journal The Orthodox 
Interlocutor, of the famed ‘Letter on inauspicious days and hours’, written around 1523 by 

                                                 
1 Lossky 1947, 263 f. 
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starec Filofej of Pskov, where the formula ‘Moscow – third Rome’ is to be found for the 
very first time.2 This gives us also the opportunity to take a look at the history of Russian 
Orthodox imperial ideology. 

The letter is addressed to the great prince’s d’jak (in fact, a plenipotentiary) in 
Pskov, Mixail Grigorevič Misjur’-Munexin, who had asked Filofej about the prophecies 
contained in the astrological ‘New Almanac’ of Ja. Schtefler and I. Pflaum, translated into 
Russian by Nikolaus Bülow, a German physician at the court of Basil III (the same book 
provoked the reaction of Maksim the Greek). Filofej’s main argument is that the stars, as 
material bodies, cannot have any influence on human destiny, which depends instead on 
God’s will. The fall of reigns is causned by deflection from the true faith. Thus, 
Constantinople fell after the denial of Orthodoxy at the council of Florence in 1453, and 
although old Rome’s walls still stand, ‘their souls are taken prisoners by the devil, as they 
make use of unleavened bread [in the Eucharistic liturgy]’.3 Filofej’s perspective is much 
more religious-apologetic than political and is based on Biblical historiosophy, whose roots 
lie in the patristic and medieval allegorical interpretation of Nebuchadnezzar’s dream 
(Dan 2:20-45), rather than on a refined political-historical vision.4 Nevertheless, in the 
nineteenth century his modern Russian interpreters readily found in his letter a politico-
philosophical theory. 

Interestingly enough, the frequently quoted passage on the succession of the 
‘three’ Romes in the 1861s edition, and again in 1901, is reported in a corrupted text, with 
the reading ‘росское царство’ (‘Russian reign’), instead of the original ‘Ромеиское 
царство’ (‘ Roman reign’): 

вся христианская царства приидоша в конец и снидошася во едино царьство 
нашего государя, по пророчьским книгам, то есть Ромеиское царство. Два убо Рима 
падоша, а третий стоит, а четвертому не быти. Многажды и апостол Павел 
поминает Рима в посланиих, в толковании глаголет: Рим весь мир.5 

Before turning to Filofej’s reception in the nineteenth century, let us consider 
closer his conception. The ‘Roman reign’ foreseen by prophets (Dan 2:44) acquires here an 
eschatological flavour, confirmed by two biblical quotations, which immediately follow in 
the text: Psa 132:14 (‘This is my resting place forever’) and Ap 12:1-4.14.15. The vision of 
the ‘woman clothed with the sun’ and the ‘great red dragon’ pouring ‘water like a river’ 
after her, is interpreted by Filofej as indicating that disbelief had already drowned all 
Christian reigns but Russia.6 The ‘third Rome’ has to be identified with the entire ‘Russian 
state’ and Orthodoxy itself, which are the authentic ‘Roman state’, the last reign in history.7 

In Filofej’s epistle to Misjur’-Munexin there is no reference to Emperor 
Constantine, whose name appears in a letter to the great prince Ivan III Vasil’evič, written 
probably between 1523 and 1526 and attributed in some manuscripts to Filofej himself.8 
The formula of the ‘three Romes’ is here integrated in a long encomiastic address to the 
great prince, without any argumentation. Purpose of the letter is to give some wise advice to 
the sovereign (‘car’) and to ask for a new bishop for the vacant see of Novgorod. The tsar 

                                                 
2 «Послание о неблагоприятных днях и часах», Pravoslavnyj sobesednik 5 (1861), 78-96. Further 
editions: Malinin 1901; L’idea di Roma 1989, 135-161; Sinicyna 1998, 336-357. 
3 Sinicyna 1998, 343. 
4 See discussion on patristic and medieval sources of Filofej’s conception in Sinicyna 1998, 133-173. 
5 Sinicyna 1998, 345. The variant ‘росеское’ was probably introduced within the circle of Metropolitan 
Makarij in the 1540s. 
6 Sinicyna 1998, 345. 
7 Cf. Sinicyna 1989, LXIV -LXV . 
8 Sinicyna 1998, 358-364. 



 161

should not neglect the precepts of his ‘ancestors’, ‘the great Constantine, and the blessed 
Vladimir, and the great Jaroslav chosen by God and the other blessed saints, whose kindred 
descends’ to the present monarch.9 Here we find traces of two other main paradigms in the 
making of Russian political ideology at the turn of fifteenth-sixteenth centuries: the 
typology of the ‘new Constantine of the new Constantinople-Moscow’ and the genealogical 
derivation of Rjurik’s dynasty from the Roman emperor Augustus himself. 

The first idea is outlined by metropolitan Zosima of Moscow in his preface to the 
Pasxalija for the eighth millennium (i.e. 1492). The great prince of Moscow is addressed as 
‘sovereign and autocrat of all Rus’, the new tsar Constantine of the new Costantinople, 
Moscow, and of all the Russian land’.10 This scheme differs from Filofej’s sequence, since 
it does not imply any ‘translatio imperii’, nor does it include any eschatological 
perspective, but relies only upon a religious-historical analogy. There are four great 
historical periods in Christianity: the first one is the age of diffusion of the Gospel; the 
second one is the epoch of ‘the first Orthodox emperor (‘цар’) Constantine’, who received 
the orthodox faith and defended it; the third one is the baptism of Rus’ under the blessed 
prince Vladimir, called a ‘second Constantine’; in the last period, the pious great prince of 
Moscow, defending Orthodoxy against heresy, is actually imitating Constantine the Great, 
who represents, so to speak, his hagiographical ‘type’. While Filofej’s doctrine can be 
considered a theological foundation of state power, Zosima’s vision is a theology of history 
centred on the Church, whereas state power is legitimated, inasmuch as it protects and 
defends orthodox doctrine and the Church’s properties. 

The dynastic ideology that underlines the kinship of Russian rulers with Byzantine 
emperors and traces back Rjurik’s origin to the legendary Prus, ‘son’ of Augustus, is to be 
found in diplomatic exchanges, genealogical legends, chronicles, and, at its final stage, in 
the letters of Ivan IV.11 Here the source of legitimation of Moscow’s kingdom is purely 
historical and dynastic, established directly by God’s providence; no other earthly religious 
power plays any role and Constantine the Great is not mentioned at all. 

There is no need here to enter into a detailed analysis of these ideas, which stem 
from different presuppositions and have different centres of gravity (church law in Zosima, 
political eschatology in Filofej, autocracy in Ivan IV), although very often in literature they 
are confused and put together under the general heading of ‘Moscow – third Rome’, as a 
generic cliché to explain the Byzantine inheritance in Muscovite State. 

We may observe that the figure of Constantine the Great as a ‘type’ of the pious 
Orthodox tsar is neither a consequence nor a starting point for the identification of Moscow 
with the ‘third Rome’. The parallel between the Russian tsar and Emperor Constantine 
represents instead an alternative paradigm. So, in the seventeenth century, Simeon Polockij, 
in the preface to the Acts of the Moscow Council of 1666, compares the tsar Aleksej 
Mixailovič to ‘Constantine the Great and the other pious emperors’, because he too 
summoned ‘in a council […] all the bishops of his pious reign, in the reigning and glorious 
city of Moscow, saved by God.’12 The tsar acts as the Roman emperor, but his power does 
not take legitimization from him, nor – this point was essential after patriarch Nikon’s 
deposition – from the Church. 

Under Peter the Great, this model shifted once again. The ‘Ecclesiastical Statute’ 
(Духовный регламент, 1721) does not quote Constantine the Great at all: the model for 

                                                 
9 Sinicyna 1998, 359. 
10 L’idea di Roma, 124. 
11 See the related texts in L’idea di Roma, 3-64, nr. 1-16. 
12 Деяния Московского Собора о разных церковных исправлениях в 1666 году, f. 6v. 
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Church-State relations is neither theocracy nor Byzantine ‘symphonia’, but Western 
‘Polizeistaat’. One century later, the reactionary government of Nicholas I mixed Petrine 
tradition with revealed religion and a dash of the age’s new sense of national uniqueness, 
proclaiming that Russia’s eternal way was ‘Orthodoxy, Autocracy, Nationality’. As a 
contemporary scholar rightly points out, it was ‘the pressure generated by Europe’s 
advance, combined with the drag of native backwardness […], not the hoary memory of the 
Sacred Palace of Byzantium or of the Mongols’ Golden Horde, that constitutes the true 
anomaly of Russia’s modern history’.13 When the first generation of Slavophiles reacted 
against Peter’s Russia in the first half of nineteenth century, they did not look back to 
Byzantium (the formula ‘Moscow – third Rome’ never appears in their writings, as it has 
been sometimes claimed):14 their ‘conservative Utopia’ was directed against West-
European civilization and towards the Old Russian rural world, not to Byzantine heritage.15 
For them, Russian backwardness was in fact a point of strength, not of weakness. 

The theory of the ‘translatio imperii’ emerges again in the unfinished tract Russia 
and the West of Fedor Tjutčev (1803-1873). ‘Russia is Orthodox insofar as she is the 
custodian of the Empire. What is then the “Empire”? Doctrine of Empire. The Empire does 
not die. It is transmitted. […] The lawful empire remains attached to Constantine’s 
heritage.’16 Here we have a typical romantic reactionary interpretation: Orthodoxy and state 
are inextricably linked in a sort of ideal organism, historically incarnated, that is the 
Christian empire. 

After the publication of Filofej’s works in 1861, the formula ‘Moscow — third 
Rome’ overlapped with the public debate on the ‘Oriental question’, originated by Russian 
Balkan policy in the 1870s. In his book Europe and Russia, first published in 1869 in the 
journal Zarja (‘Dawn’)17, Nikolaj Danilevskij (1822-1885), according to his theory of 
organic historic-political types, portrays Constantine the Great, like Philip of Macedonia 
some six centuries earlier, as the founder of the ‘new Greek monarchy’ (‘Новогреческая 
монархия’). By moving the capital of the Empire from Rome to the banks of Bosphorus, 
Constantine set the foundations of a new civilization, where Greek philosophy and Hellenic 
art molded cultural life and prepared the development of Orthodox dogma and liturgy. 
Once Constantinople fell, it was the Ottoman Empire that assumed the historical role to 
preserve Orthodoxy from the corruption of Western Europe. But now, as an autonomous 
Slav power is growing, which was ‘since the beginning of time predisposed to be the lawful 
and conscious advocate of Orthodoxy’, Islam’s role is over. ‘The reign of Philip and 
Constantine rose again in the vast plains of Russia’, the Eastern Oriental Empire of Slav 
nationality is now restored, thanks to the efforts of ‘Ioann [IV], Peter and Catherine’, in 
order to counterbalance the Western Roman Empire of the German nation. 

In the geopolitical historiosophy of the ideologue of ‘panslavism’, who freely and 
arbitrarily combines Slavophil themes with elements of Old Russian imperial ideology, 
there is no place for the ‘religious’ figure of Constantine, which is overwhelmed by his 
political action, recalling that of a romantic ‘hero’. ‘Statesmen, deserving the title of great 
politicians (Caesar, Constantine, Charlemagne, Peter the Great, Frederick II, Catherine II) 
apparently conveyed new directions to an entire period in the history of their nations.’ 

Konstantin Leont’ev (1831-1891), whose major work Byzantinism and Slavism 
(1875) was much influenced by Danilevskij, reproached him for failing to distinguish 

                                                 
13 Malia 1999, 146. 
14 For instance by Berdjaev 1912. 
15 Cf. Walicki 1964. 
16 Quoted in Sinicyna 1998, 19 (italics are mine). 
17 Danilevskij 1889; the following quotations are from chapter 12. 
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between two fundamentally different types of civilization: the ancient Roman Empire and 
Byzantium. Only the second provides a ‘clear plan for an extensive and capacious 
building’, whereas nobody can say what ‘Slavism’ really is.18 The Slavs in the Balkans, 
affected by European democratic and egalitarian ideas, paradoxically could be protected in 
their cultural identity only by a prolonged Turkish and Austrian domination. To the 
optimistic perspectives opened by Danilesvkij, Leont’ev opposed a sinister prophecy about 
the wreck of any reaction in Russia, if not supported by a ‘well-equipped despotism, 
skillfully and wisely repressing the personal liberty of citizens’. Only some kind of Russian 
tsar could ‘lead the socialistic movement (as St Constantine led a religious movement: ‘In 
hoc signo vinces!’) and organize it as Constantine promoted Christianity, entering first the 
way of Ecumenical Councils.’19 

The literary image of Constantine the Great in Danilevskij and Leont’ev is 
determined essentially by their political visions, with little attention to religious aspects. On 
the contrary, archimandrite Feodor Buxarev (1824-1871), in his posthumous Studies on the 
Apocalypse, sketches an unusual ‘apocalyptical portrait’ of the Roman Emperor, centred on 
his divine mission. Commenting on chapter 10 of the Apocalypse, Buxarev interprets the 
‘the angel’, whom the Biblical seer contemplated ‘standing upon the sea and upon the 
earth’ (Ap 10:5), as Constantine himself. The great revolution he accomplished was 
disposed by heaven, as testify the supernatural signs that accompanied it (the apparition of 
the blazing Cross before the battle with Maxentius). Constantine himself personally 
referred all this on oath to Eusebius.20 

The interest in Buxarev’s approach is less in historical accuracy or exegetical 
keenness, than in his visionary attempt to read the entire world’s history in the light of 
Christian Scripture, a light which come from an eschatological, though near, future. For 
him, Constantine, equal to the Apostles, is surely a historical personage, but his figure is 
interpreted as a prophecy for the present. The whore of Babylon (cf. Ap 17:1) is the mighty 
Ottoman Empire, and the radiant woman of Ap 12 represents an ‘Orthodox people serving 
Christ’, that is Russia, engaged in the deliverance of Orthodox Slavs in the Balkans and in 
the liberation of Constantinople from Ottoman yoke. The key concept in Buxarev’s 
Biblical-philosophical constructions, writes Paul Vallière, is ‘modernity as a kairos, an 
epochal moment or moment of spiritual challenge and decision’. Buxarev’s perspective 
differs from that of the early Slavophiles, despite his evident borrowings, because their 
‘vision was inspired by the Russian past’, while ‘Feodor was a prophet […] His vision was 
proleptic. He saw the modern world falling into God’s future, into the promised kingdom of 
the Lamb.’21 

This kind of a historiosophic image of Constantine the Great, though, was not the 
only one possible in nineteenth-century Russia. Whereas Buxarev took for granted the 
historicity of Eusebius’ narrative, Vasilij V. Bolotov, in his Lessons on the History of the 
Ancient Church, held in the 1890s at the Theological Academy of Saint-Petersburg, 
undertook a critique of sources in evaluating Constantine’s personality and work.22 Bolotov 
does not conceal Constantine’s crimes, but tries to justify them by reasons of state. In his 
evaluation of Constantine, the Russian historian conscientiously distinguishes historical 

                                                 
18 Leont’ev 2005, 4 and 66. 
19 Letter 45 to Anatolij Aleksandrov, from Optina Pustyn’, 3 May 1890 (italics by the author), in 
Leont’ev 1914. 
20 Feodor (Buxarev) 1914, 313. 
21 Vallière 2000, 85. 
22 Cf. Bolotov 1913, III, 7-35. 
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processes and ecclesiological developments. Under Constantine the Great the change of 
State attitude towards Church from hostility ‘to normal, juridical relations’ had such great 
consequences, that they necessarily reverberated in the Church’s inner constitution. 
Without a Christian emperor, it would have taken centuries before an ecumenical council 
was summoned.23 

The problem of a Christian empire is for the first time organically associated with 
the question of the unity of the Church in the philosophy of Vladimir Solov’ev (1853-
1900). The general attitude of Solov’ev towards Constantine the Great was critical. In an 
early, unpublished work, written in French, La Sophia. Principes de la doctrine universelle 
(1876), the philosopher exposes the antinomy between Christianity as an unearthly 
principle and the necessity, for the religion of the ‘Humanity of God’, to penetrate all 
aspects of existence in the world with the Spirit of Christ. The conciliation imposed by 
Constantine was a complete failure: ‘L’empire de Constantin se différait en rien d’essentiel 
[d’] avec l’empire de Dioclétien. L’Eglise, qui était assez puissante pour [en] imposer à 
l’Etat mais pas assez pour se l’assimiler, accepta le compromis; ainsi se fonda la société 
hermaphrodite qu’on nomme le Bas Empire.’24 

In the middle of the 1880s Solov’ev was engaged in writing a work on The History 
and the Future of Theocracy. Of the three parts originally envisioned (theocracy in the 
Bible, in the history of the Church, and the present), only the first one was actually written 
and published in Zagreb in 1887. Very soon Solov’ev realized that there was little hope of 
publishing his work in Russia, and prepared a sort of abridged version of the entire project, 
the monograph La Russie et l’Eglise universelle, published in Paris in 1889. In his 
introduction, he explains the main lines of his theory of universal theocracy. His starting 
point is the dogmatic definitions of the fourth ecumenical council of Chalcedon, extended 
to the social and political domain: ‘L’union intime et complète du divin et de l’humain sans 
confusion et sans division’ will lead to the ‘régénération de la vie sociale et politique par 
l’esprit de l’Évangile’, to a true Christian society.25 

The Christianized state, as it were, is the prosecution in human history of the work 
of Christ, the Word become flesh: ‘Il s’agit de continuer par l’action humaine l’œuvre 
unificatrice de l’Homme-Dieu en disputant le monde au principe contraire de l’égoïsme et 
de la division’.26 As Christ was Priest, King, and Prophet, so the perfect divine-human 
social body should result from the harmonious union of prophecy, priesthood, and 
monarchy. Constantine the Great failed to Christianize the Empire. ‘L’esclavage se 
perpétua comme institution légale ; et la vindicte des crimes (surtout des délits politiques) 
était exercée de droit avec une cruauté raffinée’. The contradiction between ‘ le 
christianisme professé et le cannibalisme pratiqué’ is embodied by the founder of the Low 
Empire, ‘ce Constantin qui croyait sincèrement au Dieu chrétien, qui honorait les évêques 
et discutait avec eux sur la Trinité.’ History, however, has condemned the Low-Empire, 
which not only failed to accomplish its mission, the foundation of a Christian state, but ‘ il 
s’est appliqué à faire avorter l’œuvre historique de Jésus Christ.’27 

Since the great schism, the two main powers, priesthood (which in the Roman 
Catholic Church remained separated from the lawful Christian Empire) and regality (which 
in the Eastern Empire remained separated from the universal, ‘catholic’ truth), are divided. 

                                                 
23 Cf. Bolotov 1913, III, 5. 
24 Solov’ev 1978, 73. In a footnote in the manuscript at this point Solov’ev writes: ‘a développer’. 
25 Solov’ev 1978, 141-142. 
26 Solov’ev 1978, 129. 
27 Solov’ev 1978, 132, 143. 
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The reestablishment of the unity of the Church is the necessary condition to implement true 
social progress and justice in a new Christian state. The historical task to realize the 
‘intimate alliance and organic union’ of religious and political power, carrying out the 
unfinished work of Constantine and Charlemagne, belongs to Russia.28 But Solov’ev’s 
vision is diametrically opposed to that of Danilevskij. The ‘Russian idea’ is a renunciation 
of nationalism, a truly universal vocation. 

The Russian emperor, legitimate bearer of the royal power, should ally himself 
with the Roman pontiff, legitimate bearer of the priestly power, as suggested by the 
prophetical Spirit, who is speaking inside the Church (through Solov’ev himself). The 
Russian philosopher concludes his introduction with a passionate prayer to the apostle 
Peter. After Constantine and Charlemagne, who gave to the Church a social body, still 
provisional and imperfect, a word is now awaited from the ‘people of the word’, the Slavs 
(Solov’ev follows the romantic etymology of ‘Slav’ from ‘slovo’, ‘word’). This word will 
be the ‘third and definite incarnation’ of the spiritual body of the Church in human history. 
‘La théocratie libre et universelle, la vrai solidarité de toutes les nations et de toutes les 
classes, le christianisme pratiqué dans la vie publique, la politique christianisée’.29 ‘For 
Solov’ev, universal theocracy is at the same time the “Russian national idea”’,30 but 
cleansed of any particularism. 

The transformation of the literary image of Constantine reaches here its final point, 
in an original synthesis of Russian messianism, Slavophile themes, and, more significantly, 
patristic tradition and German idealism. However, ‘in Solovev’s theory, in contradistinction 
to Hegelianism, the highest manifestation of the institutionalized, objective ethic was not 
the state but the Church.’31 Whereas the unity of the Church was understood by Xomjakov 
in an anti-Roman-Catholic key, for Solov’ev its authentic realization could be only a 
reunification between the two separated halves of Eastern and Western Christianity. Until 
the end of the 1880s Solov’ev hoped that Russia could play a role in the reunification of the 
Churches. One condition, though, was required: religious liberty.32 However, granting 
religious liberty, which ironically was the celebrated historical deed of Constantine the 
Great, was too much for an empire that still sought, in the judgement of a contemporary 
observer, ‘l’unité de l’Etat dans l’unité de la religion’.33 

The disillusionment of the 1890s left room for an eschatological perspective, 
which found its expression in Solov’ev’s last work: the Three Dialogues, where the 
‘emperor’ appears as a figure of Antichrist. The Russian Revolution of 1917-1918 and the 
subsequent building of the first ‘atheistic’ state in history marked a dramatic end to what 
Sergius Bulgakov called the ‘Constantine era’: 

мы фактически уже перешли за грань исторического православия, и в 
истории церкви началась новая эпоха, ну, по меньшей мере, столь же отличная от 
предыдущей, как, например, доконстантиновская эпоха отличается от ей 
предшествовавшей. Эта же, константиновская для Византии закончилась уже в 
1453 году, а для всей православной церкви 2 марта 1917 года.34 

                                                 
28 Solov’ev 1978, 147. 
29 Solov’ev 1978, 150-151. 
30 Trubeckoj 1995, II, 8. 
31 Walicki 1987, 187. 
32 Cf. Solov’ev 1978, 148 and 95. 
33 Leroy-Beaulieu 1990, 1350. 
34 Bulgakov, ‘На пиру богов’, in Из глубины. Сборник статей о русской революции, Moscow 1918; 
reprinted in Bulgakov 1993, 616. 
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It was not just the turn of a historical period, but the definitive wreck of the ‘inner, 
mystic link’ between Orthodoxy and autocracy, which corresponded to the ‘primordial 
Orthodox conscience from St Constantine up to now’.35 Nevertheless a new, unlimited 
‘spiritual liberty’ opened up before Russian Orthodox Church, either in emigration or, 
paradoxically, in the tragic period of persecutions in the Soviet Union. The ideal of 
universal theocracy, which in various ways Russian Orthodox thinkers tried to date back to 
Constantine the Great, definitely faded away. Berdjaev, on the eve of World War II, could 
say that the attempt to give a sacral, theocratic character to the ‘reign of Caesar’ was a 
‘temptation’, which went back to Constantine the Great, but now came to end with the 
entire historical epoch bound to it.36 
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Адалберто Маинарди 
 

ЛИК КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ 
У РУСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ МИСЛИ (19-20. ВЕК) 

 
У другој половини деветнаестога века, од реформи Александра Другог 

шездесетих година до Револуције 1917, руски друштвени и политички мислиоци, као 
и религиозни филозофи, суочили су се са драматичним променама у друштву. У 
оваквом контексту, књижевни лик Цара Константина подвргнут је супротстављеним 
оценама, пошто је управо он стајао на раскршћу неколико повезаних, али ипак 
одвојених, питања, како политичких тако и верских. Након разматрања наслеђа руске 
средњовековне политичке идеологије, овај рад представља различите погледе на 
Константинову историјску и верску улогу. Он је истовремено био оснивач једног 
легитимног хришћанскога царства (Тјутчев) и романтични херој (Данилевски, 
Леонтјев), апокалиптична фигура (Буксарев) и политички вођа (Болотов), негативни 
лик (Соловјев) и симбол читаве једне епохе у хришћанској историји (Булгаков, 
Берђајев). 
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CONSTANTINE THE GREAT AND THE FOUNDATION 

OF EARLY CHRISTIAN ICONOGRAPHY 
 
Abstract. The paper investigates different aspects of Constantinian monuments, 

particularly at the archaeological remains of the Christian complex of Sant’Agnese, known 
as the Catacombs of Sant’Agnese at Via Nomentana, Rome, built upon the request of 
Constantina, the daughter of the Emperor, Constantine. The archaeological evidences and 
the inscriptions within the imagery at the remains of Christian monuments are an evidence 
of only developing language of the first Christian liturgical services. Interpretations of 
subsequent Christian iconography must, therefore, take into account these earlier, literally 
encrypted forms of Christian worship of specific spiritual property (the martyrs, the 
liturgical reality, the members of family).  

Key words: Archeological sites; imperial sarcophagi; Christian complex 
Saint’Agnese at Via Nomentana;; the language of Bible; the Holy liturgy; first ecumenical 
church council; non yet established Christian iconographical repertoire; imperial 
aesthetics.   

 
In the year 1750 A. M. Schneider described in a short article his find of three 

imperial Byzantine sarcophagi in Constantinople.1 However, after 20 years it was clear 
enough that his descriptions are far from being scientifically acceptable. The French 
manufacturer Jean-Claude Flachat, the First Merchant to the Sultan, who resided in 
Constantinople from 1740 until 1755,2  gave a more appropriate description which begins 
with the introduction that Greeks, who lived in the south of the Empire, transmitted a 
special taste from the West to the East.  

Firstly, it has to be stressed that the origin of the material must be one of the most 
compact (petrous), the so-called porphyry, and which could be obtained in the south of Italy 
or in the north of Sicily, in other words, in the local province of the Roman Empire. 
Secondly, in the description by Flachat it can be noticed that the first sarcophagus differ 
from others in its extraordinary shape of the bottom which is round, but which was 
designed especially for the surface that was supposed to be plane, regarding the purpose of 
lying the dead body untouched. Nevertheless, it seems that the first sarcophagus was 
planned separately, that means, that reflected a detail from a funeral imperial plan. The 
second sarcophagus, also from porphyry, shows a shelter that is a little bit raised. [fig 1.]. 
The third one has the same shelter and it is made from especially green porphyry which, 

                                                 
1 A. M. Schneider, Das Regium sepulchrum apud comitatum zu Konstantinopel, Nachrichten d. Akad. D. 
Wiss.  Gottingen, Phil.-hist. Klasse, 1950, 15-21. 
2 Jean-Claude Flachat. (N. M. Penzer, The Harem, London 1936, 44;  Cyril Mango, Three Imperial 
Byzantine Sacophagi discovered in 1750, in: Studies on Constantinople. VI, Ashgate, 2005, 398-402). 
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exactly like the imperial mosaics in the ground of the Cathedral of Monreale in Sicily; its 
shape is exactly the same in length and height as the first, but what is most important is the 
round shape of the seven domes which confirm that the imperial plan of worship, not only 
of life but also of death of the Emperor, dealt with a certain concept that had to be new at 
that time. Since the round and domed (arching) form was not widespread on the Roman 
ground, could be noticeable only on the one marble sarcophagus from the Vatican area 
(repertoire) with a dome in a separated frame. Moreover, the form of the dome could not be 
found anywhere on the territory of the old imperial metropolis, but on the suburb, on Via 
Appia, in the catacombs of the Pope Callyst (where Romul, the founder of Rome, was 
supposedly entombed). Such shape could not be reached even in the North, for example in 
Ravenna and Nordicum; only one sarcophagus from Aquileia, dated at the end of the 2nd or 
the beginning of the 3rd centuries, and with obvious local peculiarities,3 is possibly 
comparable to the other three angular Byzantine imperial sarcophagi [fig. 2]. Therefore it is 
more clear why at the north of Rome, in the direction of Florence, on Via Nomentana, in 
the catacombs of Saint’Agnese,4 already the first sarcophagus have an image, placed in a 
significant round frame.  

In the complex of the cubiculum (cubiculi)5 that was nearby the catacombs of 
Saint’Agnese a similarity to the first and the third sarcophagi found in Constantinople was 
observed: in the first cubiculum there is only one dome under the interstice for one 
sarcophagi; in the second cubiculum there are three domes [fig. 3]; in the third cubiculum 
there are also three domes within the cells for the crypts. [fig. 4].6 In the fourth cubiculum 
the number of cells is seven, but there is only one dome. In the fifth cubiculum the number 
of cells is overwhelming, while the ceiling is in the shape of three domes. After the latter, 
there is a narrow corridor (passage) [fig. 2] which is alluding to the never finished plan of 
funeral demands of the imperial court. In the additionally, the sixth cubiculum, the crucial 
number of domes and the same number of crypts for the deceased is repeated: there are 
three domes and seven cells for the tombs [fig. 3]. Moreover, it could be proposed that 
primary the seventh cubiculum had also been planned.7  

The origins of such plan that in our opinion were going far back to the prehistory 
of the Roman metropolis, that is to say, to the pre-Christian Rome. We have in mind the 
decentralized form of Septimontium from the year 775 B.C. when a family district in the 

                                                 
3 F. Rebecchi, I sarcofagi Romani dell'arco Adriatico, in: Aquileia e Ravenna (Antichita' Altoadriatiche 
XIII), Udine 1978, 232. 
4 In the year of 1842 Giuseppe Marchi opened the catacomb's basilica, built in the beginning of the third 
century, with size of 46 foots of length and 8 of width. If not specified, our observations are based on the 
descriptions from the Opera of Antonio Bossio, edited by Paulo Aringh, in 1651/9: Roma Subterranea 
Novissima, in qua Post Antonium Bosium /.../ Opera et Studio Pauli Aringhi. 67-92. 
5 About the terms:  basilike/capella/mausoleum/sepulchra. The difference between the crypts and the 
cubiculs: in the walls of the catacomb’s galleries after a gap could be opened the rooms-the cubiculs, that 
were family sepulchral vaults. The crypts combined more than one cubiculs and offered a place for 
gathering of Roman Christians for collective prayers and an offering of the liturgy. (А. П. Голубцов, Из 
чтений по церковной археологи и литургике, Санкт Петербург 1995, 84-85; G. Bermond Montanari, 
Bolletino d'Arte, LIII, 1968, 212-213).  
6 Only in the third cubicul there were supposed to be three crypts, but in the floor. Cf. Constantine primarily 
wanted to bury three apostles in the three wooden graves in the floor (Cyril Mango, Constantine's 
Mausoleum and the translation of relics, in: Studies on Constantinople V, Ashgate, 2005, 56).  
7 According to Giuseppe Marchi, in the basilica of St. Agnese, there were five quadratic combined 
cubiculs. Nearby the basilica there were also two cubiculs, together joined, and connected with the 
basilica by a corridor.  (A. Голубцов, 1995, 84-85). 
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shape of a circle on the holm was placed for the purpose of building the community. These 
‘curies’ were supposed to be in accordance with the seventh holms which area of Rome was 
surrounded by, but it was not a realistic geographic issue, which was around the river Tiber 
surrounded by eight holms.8 In other words, the above-mentioned communities were a form 
of collegiums, living neighbourhoods that were connected previously in local religious 
relations. This was consequently important because such communities firstly offered a 
possible system of reference for the assistants and for their leader. Therefore their so called 
‘patres’ could be regarded as one of the fundaments of the building of the monotheistic 
religious system in the proto-urban aspect of the old Rome.9  

It seems that the established connection with the old Rome survived also in the 
hymnography to the martyr of Sant’ Agnese, written by Aurelius Prudentius Clemens (384-
413) who gained the highest position at the court of Theodosius I. The information about 
the martyr Agnese10 was preserved also in the description of St. Ambrose of Mediolanum 
who submitted the circumstances of the death of one of the first Saints that died because of 
the faith in Jesus Christ.11 

Yet the response to the answer about the problem of hermeneutic numbers (the 
above mentioned repeating numbers seven and three) of Christian tombs could not be 
simply solved by inscriptions or images on the walls that surrounded the space around 
sarcophagi. According to the inscriptions there were supposed to be buried two daughters 
of Constantine, Helena and Constantina.12 According to a legend, the church of 
Saint’Agnese was built on the request of the emperor Constantine the Great because the 
prayer on the tomb of the martyr Agnese helped his daughter to recover from the diseases. 
According to‘Liber Pontificalis’ the church and the monastery were built by Constantine 
the Great, and the church nearby (Sant’Agnese fuori le Mura) was planned by the daughter 
of Constantine.13 The basilica Sant’Agnese with the very first inscription of the name of 
‘Vestinae’ was primary superintended by two monks Leopardo and Paolino who at the 
same time governed the church of St. Vitalis. It seems that only the Pope Innocent the First 
made a correction of the name by a special local decree. Yet the inscription engraved in the 

                                                 
8 Palatium, Velia, Fagutal, Subura, Cermalus, Oppius, Caelius, Cispius (Andreae Carandini, Rome. Day 
One., Princeton, 2011,  27).  
9 Andreae Carandini, 2011, 15-27. 
10 The liturgical feast service to the Saint Agnese survived in the oldest Christian liturgical service (from 
the 6th to the end of 16the centuries), primarily in the Aquileian (6-9th ct.), in the aquileian-venetian rite 
(12-16th ct.), in the Roman liturgy (7-16th ct.) and in the Sicilian (9-15th ct.). 
11 According to St. Ambrosius, Agnese was born on January the 21th, cca. 304 (what is too late; it could 
be proposed that Agnese died in the year 297), what was later, following the orthodox feast calendar, 
February the 3th, the memory date of the St. Virgin Agni and soon also of St. Maximus the Confessor. In 
the year 395 a son of Theodosius I, Arcadius, according to the legend, who fell from the ship during the 
storm nearby the Holy Month Athos, was saved because of his prayer to Mother of God. The nearest 
monastery of the Holy Mont Athos therefore was named Vatopedi (gr. The hand of a child). The emperor 
Theodosius spread the monastery, on the place where Arcadius was saved the church was built, the feast 
of this the very first icon of Vatopedi was made on February the 3th. (Чудотворные иконы Пресвятой 
Богородицы. Краткое описание. Иконография. Дни празднования. Тропари и молитвы. 
Молитвенная традиция. (ред. С. Алексеев), Санкт Петербург, 2010, 40). 
12 C. Mango stated that the number of porphyry sarcophagi was 10, assigned for: 1. Constantine I; 2. 
Constantius II; 3. Julian; 4. Jovian; 5. Valentian I; 6. Theodosius I; 7. Аrcadius; 8. Eudoxia, the wife of 
Arcadius; 9. Theodosius II; 10. Marcian (Cyril Mango, Three Imperial Byzantine Sacophagi discovered in 
1750, in: Studies on Constantinople (VI), Ashate, 2005, 399-400).  
13 Timothy Barnes, Constantine, Wiley-Blackwell, 2011, 85, 88; R. Krautheimer, Corpus Basilicarum 
Christianorum Romae 1-2, 1937, 14-39. 
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floor as ‘coemeteralis,’ which confirms not only the previous belonging to ‘Vestinae’, but 
also within that the triumph under the old religion, clearly testimonies about the date of the 
exact connection between the new consecration of the church (that is to the new Christian 
martyr and Saint Agnese), and the liberation of Rome14 by Constantine the Great: in 
October, in the year 312.  

The fact is that the main reason, why this new Church complex was allowed to be 
built, was supernatural: because the relics of the martyr Agnese helped the recovery of the 
daughter of Constantine. It is well known among the experts for Constantine the Great that 
already the oldest sources continue with the repetition of the name ‘Constantia’. But for 
example, the episcope St. Adelmo in the book ‘De Virginitatis' (in the 9thcentury)15 named 
the daughter of Constantine the Great as the virgin of the Christ. One has to be aware that in 
the beginning of the 4th century the problem of virginity was not under the question, but 
more the problem of doubtless (steadfast/firm) Christian faith. An impression arises that the 
change of name did not appear later, but could be proposed that perhaps already during the 
recovering period Constantina wanted to slightly assimilate her name; now (at that time), in 
accordance with the new faith. Her new decision was not identical with her second, more 
consciously, baptism but was spiritually confirming the latter. This could be the reason why 
she intentionally chose the assimilated name Constantia as a form of ‘Signum' for the fixing 
of her faithfulness to Christian religion: the different variants of the same word were at that 
time acceptable only in the circumstances of the one and Christian religiosity. 

Mentioned could be explained with the reaching of non-established limits of the 
languages of the old and the new religion. It was not a coincidence that the first ecumenical 
council in Nicaea was by successful opening with the speech of the Emperor Constantine in 
Latin continuing the old Western and Eastern customs of the use of Latin in cases of 
establishment of imperial laws.16 By the 18th canon there was prohibited the sitting position 
during a receiving the Holy Eucharisty and during the liturgy. The canons of the council 
touched only two passages from the Old Testament (Ps 14: 5; Prov 26: 11)17 and only one 
from the New Testament; the latter was from the letter from apostle Paul to Timothy (Тim 
3: 6-7). Such position of languages affirms the fact, that in that period when Constantine 
became the Emperor, the Christians represented less than 20% of the Roman nation, but 
already at the end of the 4th century the pagans became the minority of the population, and 
the Christians took over the main court and public positions, from the clerics to laymen. 
The Latin, as a language of the Christians, was characterized by the tendency of a enforced 
literacy and extreme correctness.18 However, the Latin grammar did not was not yet 
written. Consequently only the Bible within the poetical forms of the Old Testament and 
the allusions on the revelation of the New Testament ascribed the non-written rules of that 

                                                 
14 Stefan Heid, Romanness of Roman Christianity, in: A Companion to Roman Religion, Wiley-
Blackwell-Oxford, 2011, 412-415. 
15 This is confirmed in the manuscript  Ms. Codd. Lat. Vatic. Et Vallic. Сf. St. Ambrosius in his First 
book of preachers De Virginibus, addressed to his sister Marcelline, stressed the strain faith of martyr 
Agnese with the meaning of  ‘stability’ (the literally expressions was as ‘her body as a room’). He also 
specified the sense of her name, due to the similarity with the secret sign of Christ (St. Ambrose, Some of 
the Principal Works of St. Ambrose, Massachusets, 1994, 364). 
16 Leo Donald Davis, The First Seven Ecumenical Councils (325-787), Their History and Theology, 
Delaware, 1987, 59.  
17 Corpus Christianorum: Conciliorum Oecmunicorum Generaliumque Decreta I.,  Bologna, 2006, 21, 
26, 29. 
18 Сf. James Clackson, Geoffrey Horrocks, The Blackwell History of the Latin Language, UK, 2011, 
284—286. 
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style, which a Christian author, willing to imitate the biblical speech and language, could 
follow. But the raising number of common Christians words, but not new, with the meaning 
of the circumstances of the everyday (real, realistic) life of Christian communities, spread 
in colloquial (spoken) language.  

This is why at that time the Christian religion could be recognized previously by 
the widespread presence of the words deriving from liturgical service. Additionally, it could 
be recognized that  such language was as much as possible close to the language of the 
apostles and first Christian preachers. Yet it was in the space of the Church during the 
Divine liturgy where the two languages still existed at the same time and where the norms 
of the language of the new faith had been established, according to the fixing of the canon 
of liturgical service. But when dealing with the language of the liturgy, one has to be aware 
of the complexity of the transmission of the biblical message to the believers,19 and also of 
a higher impact of theoretically ideal language, such that originated in the speech of the 
apostle Paul, who preached the idea of specific concatenation of the glossolalia and the 
prophecy, that is about the identity between the languages, the one, dedicated to the God 
and the other, assigned for the people. 

It becomes clearer that only under the name of Constantia and with the title of 
Augusta, a  daughter of Constantine the Great, Constantina, could establish for herself an 
appropriate position among the members of her family and among Christian saints – already in 
her lifetime. In the 4thcentury the problematic question of the non-touchable relics that were 
already recognized as (of the) saints was therefore implicitly more and more present. Such 
method of joining the Christian saints Constantina herself was similar to the practice of her 
father, more exactly to the imperial plan of the worship, which, indeed, could not been 
finished, but proceeded in the funeral liturgical service within which was widespread in the 
cognizance of the believers. Three years after the death of Constantina, in the year 357, her 
brother, Constantius the Second, announced the law in Milan, according to which the relics 
must not be touched; 30 years later in Constantinople an act specified that the relics must not 
be transferred. The main reason making the possible transfer of relics a problematic issue was 
moving them in the direction from the West to the East. 

In the catacombs of Saint’Agnese on the front side of sarcophagus, named 
‘Рorphyreticvs Sanctae Constantiae' there are images shaped in three circles, showing two 
children: in the first circle they are depicted separately, in the second circle they are 
playing, in the third – one child is looking into the spectator. This could be reasonably 
explained as one of the variants of a Christian metamorphosis of an antique motif 'Bacchi 
Sepulchrum’ [fig. 4],20 yet such explanation could not sufficiently be a response to the 
complexity of Christian iconography, being in the process of establishing at the time. Since 
children were previously depicted on classical images as one of the leading sujet in the 
repertoire of Muses, it seems that the transitory stage on the way to a completely changed 
subject of the Christian imagery was missing. Such transitory stage, expressed in the 
heroization of the child’s life but still with the affiliation of the others members of the 

                                                 
19 St. Jerome at the end of 4th century translated the Bible to Latin.   
20 There is an old inscription: «Mar I. Andr. Ful. Luc. Faun» (Roma Subterannea, 69). One year before 
the death of Constantine I, in the year 336 the relics of St. apostles Andrew, Luke (‘The Chronicle of 
Alexander' does not mention also the relics of St. Timothy) supposed to be transported to Constantinople 
(Cyril Mango, Constantine's Mausoleum: addendum, in: Studies on Constantinople V, Ashgate 2005, 63). 
It is known that this happened in the year 357, on March, the 3rd. (Jerome, Chronicle, 240-241.; Cyril 
Mango, Constantine's mausoleum and the translation of relics, in: Studies on Constantinople V, Ashgate, 
2005, 52-53).   
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family, previously his mother, could be found on the one sarcophagus in Rome, integrated 
into the wall of Cassina de la villa Doria Pamphili. Indeed, not in the West but in the East, 
(built on the territory of Beirut, then imported to Syria),21 a single sarcophagus was found 
with the single image of the heroization of the life of a child, but still without the clear 
reflected transitional moment. In the consciousness of a Christian believer the transitional 
passage was focused on the role of the child who in the Christian iconography legally 
gained the possibility to represent the opposite of the classical mythical thought: the 
presentation of the heavenly host. The child took the position in the Christian mystagogy, 
analogical to an angel. Therefore, in the third image of the triptych in the first cubiculum 
and in the first image of fresco triptych image of the second cubiculum – one could see as a 
subject with the three children surrounded by the Babylon’s fire, intentionally alluding to 
the prophecy from the Old testament’ Book of the prophet Daniel, according to whom the 
Babylon’s fiery furnace22 could be regarded  as the supernatural depository for the relics, 
but at the same time implicitly expressing the triumph of the new Christian faith. 
Consequently the motif of children with wings, picking grapes in the vineyard, yet distant 
from the final Christian interpretation of them as the angels, could be explained as an image 
of a passage from the Old testament’s prophecy to the New Testament’s realization, 
namely, in the image of the closest presence of the three disciples to the Lord, Christ 
himself. Indeed, on the top fresco of a triptych, placed in the first cubiculum there is an 
image depicting Good Shepherd with three Lambs [fig. 5]. 

Nevertheless many of such typical early Christian catacomb motifs, as for 
example, the funeral ‘agape’, the first Christian gathering (a variant of the rite of the 
collective receiving and giving of the Holy Eucharist-Communion) there could be 
observed, the most significant image seems to be the single fresco in the fifth cubiculum. It 
must be repeated that the latter cubiculum is continuing the architecture of the round ceiling 
with three domes. In the centre there is a construction that reminds of an altar, surrounded 
by the wall with twelve cells for the bodies, exactly as was described by St. Eusebius of 
Ceasarea23 the space, where the body of Constantine the Great was supposed to be lying, 
and, according to the scholar’s opinion (Cyril Mango),24 reminded more of a mausoleum in 
the form of rotunda as of a basilica. In the upper part of the altar there is a single image, a 
bust image of a woman. Nevertheless, the above-mentioned paths of the motifs from the 
Old Testament could also be found in the catacombs of St. Pryscille on Via Salaria, the 
arguments that support a convinced opinion, that this fresco-image from the fifth cubiculum 
of the catacombs of Sant’Agnese on Via Nomentana represents the exact prototype of the 
Eastern pattern of the exact image of the Mother of God,25 are based not only on the 

                                                 
21 Franz Cumont, Recherches sur le symbolisme funeraire des Romains, Paris, 1966, 341. 
22 Еvsebii Еmisensus (d. 359), Hom. 3, de Epiph.; Augustinus, Ep. 48; Иоанн Златоуст, Hom. 4 in c. 5. 
Matth.; S. Cyprian, Or. 81.; S. Hieronim, c. 3., c. 4. In Dan; Cyrill Alexandrinus, Epistole. 37, ad. Alyp.// 
Hymnus trium Puerorum in martyrum solemnis recitariolim solitus; Act. Conc. Toletana; Theodoret. 3. In 
Daniel. Id. Cant. 8. In cant. Trium pueror.   
23 Vita Constantini, 4. 58-60. This description was written quickly after the death of Constantine I, when 
Eusebius visited Constantinople (Timothy Barnes, Constantine and Eusebius, Cambridge, Mass. 1981, 
266). 
24 Cyril Mango, Constantine's mausoleum, in: Studies on Constantinople, 2005, 57. 
25 The Russian scholar the frescos of the catacombs of St. Agnese directly connected with the Byzantine 
icon, which became one of the most venerated Russians icon, called ‘Vladimirska’ (cf. 'On the surface of 
the wall of one of the arch-ceils there is a bust image of Mother of God, who looks to the spectator, with 
wide spread arms like in the prayer; from her head to the shoulders she has a long veil, on her neck there is 
a necklace with precious stones, on the breast there is Christ, the Child, who also looks at the spectator. 
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complete absence of antique conventions. The most significant is the portrayal of the 
concrete oldness of the woman, as well as of her plane (open) expression of her deep 
suffering, anxiety and sorrow. The above-mentioned could not properly be explained as an 
interpretation of the inherent suffering of the woman (a variant of the martyrology), or as a 
reflection of a real anxiety, because none of these were common at that time. One has to be 
aware that in the consciousness of the believers the cult of martyrs was hardly considered as 
doubtless and therefore allowed as such. But previously it was not appropriate to use martyr 
elements for the imaging of the Mother of God. In other words, suffering gestures were not 
acceptable in the establishing iconographic context, and the icon of the Mother of God was 
not supposed to represent anything similar to the worldly vanity which could touch the 
untouchable image of Her presence. Ex facte it seems that such image of a woman’s face 
could be compared to the position of the Mother of God on the icon ‘Odigitria’, yet, with 
the following important difference, that in the 4th century the name of Mary could not 
legally appear on the image; it was contained in the very image. One has to observe that the 
intention of imaging did not proceed into Mary’s face en face, nor to Her protection of 
some kind of secondary attributes of imperial rules, but primarily to the imaging of Her 
protection of Her child. 

Accepting the explanation that the intercession of the Mother of God concentrated 
in the centre of Her,26 it is a due to focus on the image of Her Son, frontally placed in the 
central position of the body of His Mother [fig. 6]. Their position could be intelligible, 
since keeping in the mind, an exact accordance with the oldest content of the iconographic 
type of ‘Orante’ with the meaning of Mother ‘in the speech; speaking; crying; exclaiming’, 
who appropriately causes a contradiction to the child who, according to the etymological-
linguistic content of the word, meant the person without the eligible right to speak.27 
Therefore the images of the Mother and of the Son, joined together, were fulfilling and 
realizing each other (the future iconographic motif ‘Pieta’).  

Yet the significant detail is in the position of the hands: the Mother has got wide 
extended arms with open hands; Son’s hands are lowered at the body (that cannot be 
seen).To recognize in Him the direct image of the Christian faith it is necessary to be aware 
of the relation between the evident (explicit; ex facte) and the hidden (disguised; implicit) 
expressions. To argue that this image of the Son could represent Son of God we were led by 
inscriptions surrounding Him. Two Greek monograms of the name Jesus Christ, 
intentionally written in the mirror-image, were only in that period allowed to be explicitly 
expressed in such shape. The two monograms of the name of Jesus Christ represented at 
that time the new formula of the conditional sign of the Christ with the fully realized letter 
‘P’ which, indeed, was the most widespread form of His monogram, but which could not be 
found on Christian monuments until the second half of the 4th century.28 In addition, such 
monogram, still without the lengthened lower part, crossed horizontally, was, according to 
Giovanni Battista de Rossi, for the first time observed in the catacombs in the year 355. 
Consequently, it could be concluded that these images in the catacombs of Saint’Agnese 
were made before this date. Yet these monograms are not single cases in this Christian 
complex, which could be regarded as a unique testimony of an intentional willing to 

                                                                                                                            
Two monograms in the mirror-image, the absence of nimbus, significant style – all  these arguments are 
confirming that these images were made in the period of Constantine the Great' (А. П. Голубцов, 1995, 
200-201).  
26 See: Ps 45: 5-6; Ps 67: 16-17; Dan 2: 34. 
27 Lat. in-fans; psl. ot-ret'i; de-te (Etimološki slovar, Ljubljana, 1997, 416.) 
28 А. П. Голубцов, 1995, 218; Giovanni Battista de Rossi, Inscriptiones, Roma, 1877, t. 2, 121. 
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implicitly stress one’s adherence to a special confessional (but not political) position of 
such loyalty (devotion). In other words, it could be proposed that the first daughter of 
Constantine, Constantina, who died in the year 354, before her death had been personally 
managing the agenda of the artistic decoration of the catacombs in the monastery of 
Sant’Agnese.29 Because of the above-mentioned arguments the image of Christ is not 
obvious (evident) and is not placed on the top of the image, but it is minimized in the 
centre, significantly, inside the patronage of His Mother.  

If we can believe the words of St. Eusebius of Ceasarea, a similar or, perhaps, an 
equal image was portrayed on the helmet, on the lance and on the gonfalon of Constantine 
the Great: 

‘On the golden lance, there was a crosspiece, with the latter shaping the sign of the 
Cross, on the top of the lance was depicted a golden garland with precious stones, inside 
which there was a symbol of the salvific(al) name – two letters with the meaning of Jesus 
Christ. The Emperor used to wear these two letters on the helmet  \…\ On the straight lance, 
of which the lowest part was significantly lengthened, under the sign of the cross on the top 
of the tissue was the image made of gold which was the bust-length image of the theophile 
Emperor and his children.’30 

It is well known that, according to St. Eusebius of Ceasarea, the emperor 
Constantine managed to overcome all his difficult states of mind, but also the real obstacles 
of opposite enemies (such as was for him Maxentius) with a spiritual vision (miraculous 
appearance) in the sky in the shape of the Cross. It is also well known that he designed the 
plan for a basilica in the cruciform. However, the answer to the question about the artistic 
shape of ‘the Cross in the sky’ was not yet given in the scholar’s contributions. There is a 
clear impression that Constantine the Great was more and more aware of the two crucial 
forms of the Christian imagination, the first of  the patrimonially devoted round form, and 
at the same time theologically based cruciform. Yet he was also more and more aware of a 
hardly combination of both that could not be grasped, if another, a totally earthly being is 
not also invited into the iconographic intervention. 

The expression of the secret power belonged to the central image, depicting the 
inseparability of the standing Mother and Her Son. This was the woman of blameless and 
impeccable reputation, who, according to the Gospels, was suffering and present when 
Jesus Christ was crucified. The involvement of the Mother of God in the very early 
Christian theology by the Christian artistic expression, in fact, managed to realize not only 
the crucifix form, but also an ability to express the essence of the Holy Trinity; the latter 
could be interpreted by the position of the two signs with the name of Christ. Because only 
the inseparability of the Virgin and the Child (the future ‘Elousis’) – in reality unrealizable 
– signed the superelevation of the Trinitarian distribution of the basic Christian unity, that is 
the family, and therefore contained the sense of the patronage of the pious life. The 
observed unique interconnection of two beings, that could not be combined in reality, could 
only be in a superficial or artistic manner: a confluence of the real human being (the West: 
the image) and the celestial divine being (the East: the icon) could be understood as a 
reflection of two imperial principles that were influencing at the same time as the 
awareness of the Christian belief was crushing into two worldly parts. This clearly shows 
two Imperator’s tendencies: the first, the vicinity to the family on Roman ground, and 
overwhelming the first, the emperor will to build Constantinople. According to the latter 
aspect, assistants (servants) of the Emperor could also be invited into the artistic manner, 

                                                 
29 Ср. Krautheimer, 1937, 14-39. 
30 Vita Constantini, lib. 1. 31. 
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which was consequently arguably recognized as the main characteristic (maxim) of the 
aesthetics of Constantine the Great.31 

In the catacombs of Saint’Agnese in the fifth cubiculum around this small altar 
image the following frescos could be seen: above it there is an image of the young woman 
with lowered hands; on her right there is a woman of very old age with slightly extended 
arms; on the opposite side there is a man, with equally slightly extended arms who reminds 
us more of the sign ‘without arms’ than of the omnipotence [fig. 7].The absence of an 
inscriptions of concrete names supposed to be fulfilled with the familiarity of the members 
of the imperial family. But, it has to be stressed, that we are not speaking about the 
portraying images, but primarily about the intention to include also the expression of the 
person that was not among living beings any more. In other words, the will of Constantine 
the Great to see himself among Christian Saints (and after his death among the apostles) 
was not free from his deep desire to be inseparable from the members of his family. 
Therefore we propose that in the congregation of the new Eastern metropolis 
Constantinople and dedicating it to the Mother of God,32 the emperor Constantine was led 
by his respect for his female’s members of his family. The deepest difficulties of such a 
state of mind could be noticed on the faces of the persons surrounding the central image.  

The mentioned principles – the inseparability of the Mother and the Son, the 
overwhelming the two-nature sign of Son of God with the confession of the Holy Trinity, 
which was additionally  confirmed with the patronage of the completely earthly but fully 
scrupulous human being,33 depicted in the described fresco in the standing position, exactly 
like in front of the altar or an icon – were later used in the Christian (Byzantine, but also 
Roman) artistic hymnography of the so-called Akathyst.34 The sign with two monograms of 

                                                 
31 Gerwase Mathew, Byzantine Aesthetics, London, 1963, 48-52. The same principle could be noticed on 
the Arch of Constantine, on the bottom of the Column of Arcadius, in the second part of the illuminating 
images of Akhatist (Tania Velmans, »Une illustration inedite de l'Acathiste et l'iconographie des hymnes 
liturgiques a Byzance«, in: Cahiers Archeologiques, XXII, 1972, 153). 
32 H. Hunger, Reich der Neuen Mitte. Der christliche Geist der byzantinische Kultur, Graz, 1965, 52. 
33 Instead of the fourth Alleluia, dedicated to Holy Trinity, in the old hymnographic records, is entering 
the voice, glorifying Mother of God. Primarily, after the end of reading of Liturgical Psalter (t. i. without 
commentaries), there were following the hymnographical canticles: three variants of the Canticle of 'Three 
Children in the Babylon’s fiery, the Canticle of Mary (lat. Magnificat), the Canticle of Zacharias (the 
Greek manuscripts from 9th century in Biblioteca Vittorio Emanuelle, Mss. I. A. 2, 151 v. -154 v.). In 
Slavic manuscripts: the most archaic variant of the 'Canticle of Three Children' survived in the Freising’s 
Fragments (9-10th ct.). In Old Church Slavic literacy the analogue position of Mother of God could be 
recognized in the 'Hymn to St. Dmitrius' (9th ct.) of St. Constantine Philosopher (a brother of St. 
Methodius), (Roman Jakobson, Toward the History of the Oldest Slavic Hymnody. R. Jakobson, Selected 
Writings VI. Early Slavic Paths and Crossroads. Part One, Mouton, 1985, 306); it had been preserved up 
to the 16th  century in the more refined variant of St. Maximus of Vatopedi (Maksim Grek) in the Canon 
to the Holy Spirit Paraclitus.       
34 We proposed that the poetry of Akathysthos originated in the silent glorifying of the first martyrs. 
Their life, dedicated to Christ, varied with the theologically-dogmatic content venerating Mother of God, 
Who only after the council in 431 (Concilium Ephesenum) could be explicitly worshiped. On the apse of 
the basilica of Sant’Agnese it is written a short canticle, an author of which supposed to be Constantina. In 
the poem it is stressed the faithfulness, connected with the principle of glorifying Christ – not in the sitting 
position. Therefore it is understandable, why an introduction to the Akathysthos was among Byzantins 
named ‘cuculium’, because it was sang under an arch or a dome of the Church. The reason, why in the 
verses of Akathysthos the enemies of Christians were called ‘the worshipers of the fire’ (сf. Cергей 
Аверинцев, Поэтика ранневизантийской литературы, Москва, 1997, 245), could be explained by 
the intentional opposition to the classical cult of ‘Vestinae’, that according to old Roman custom had to 
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the name of Jesus Christ, significantly in the mirror position, later served as an appropriate 
example of the future form of an iconographic fresco, an icon or a mosaic image, placed at 
the centre of an apse or a dome of a church, known as the iconographic motif of 
Pantocrator,35 the Almighty (the All Ruler).[fig. 8] The latter represented The Lord with 
widely extended arms and with open hands Who rule the earthy world, the patronage of 
Whom and the concrete leading example of Whom seems to be firstly introduced into the 
Christian reception by an individual (iconographic, aesthetic) vision of the emperor 
Constantine. 

This is our seeing of the personal contribution to the Christian artistic repertoire of 
the first emperor who was deeply consciously a Christian. 
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Нежа Зајц 
 

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ И НАСТАНАК 
РАНЕ ХРИШЋАНСКЕ ИКОНОГРАФИЈЕ 

 
Рад испитује различите аспекте константиновских споменика, нарочито на 

археолошким остацима хришћанског комплекса Свете Агнезе, познатог као 
Катакомбе Свете Агнезе у Виа Номентана, у Риму, који је изграђен на захтев 
Константине, ћерке цара Константина. Археолошки докази и натписи на сликама у 
остацима ових хришћанских споменика представљају доказ за развој језика првих 
хришћанских литургијских служби. Интерпретације касније хришћанске 
иконографије морају, стога, да узму у обзир и ове раније, дословно изнете, форме 
хришћанскога богослужења, које су имале специфична духовна обележја (мученици, 
литургијска реалност, чланови породице). 
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Byzantine Sarcophagi (Jean-Claude Flachat; C. Mango, Studies on Conctantinople). 
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Aquileia Sarcophagi (Aquileia, Museo Archeologico Nazionale). 
 
 
 
 

 
 

Tertium Cubiculi (Via Nomentana, St. Agnecca; Roma Subteranneae). 
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Sarcophagi Porphyri (Via Nomantana, St. Agnecca; Roma Subteranneae). 
 
 

 
 

Quintuim Cubiculi (Via Nomantana, St. Agnecca; Roma Subteranneae). 
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Апсида са ликом  Христа Пантократора (Cefalu, Duomo; фото: аутор). 
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THE RELATIONS BETWEEN CHURCH 

AND STATE DURING THE 4 TH CENTURY 
 
Abstract: The Edict of Milan inaugurated a new era in the history of State and 

Church relations. In less than a century, the Christian Church changed its status from an 
outlaw institution to a State protected one, Christianity becoming the official religion of the 
Empire. However, this change of status did not lack difficulties and it implied a series of 
challenges both for State and Church. 

The paper proposes an analysis of the most significant aspects regarding the 
evolution of Church and State relations in the 4th century, the several forces influencing 
these relations, their components, human mentalities and interests, conflicts of conscience, 
theological fundaments and juridical aspects. 

We may distinguish some different steps in the evolution of relation between 
Church and State: 

1. State vs. Church (until 311/313). The Christianity is under persecution. 
2. State and Church (313-380). The Christianity is tolerated and favored.   
3. The Church of the Empire. The liberty of the Church and sovereignty of the 

State (Starting with the year 380). The Christianity became the official religion in the 
Empire being imposed to everyone. 

The 4th century is lay dawn both of the imperial theology and of the separation 
between Church and State. In the panegyric writings of Constantine, which belong to the 
last period of his life, Eusebius outlined a political theology to which appeal was later 
made, again and again, especially at Byzantium, when people sought to justify the 
uniqueness of the Emperor's position in the Church. According to it, the earthly Empire is a 
reflection (eikon) of the heavenly kingdom, and as the latter has only one Lord, the Father, 
so also the reflection has only one Emperor, who receives his sovereign power and his 
virtues as ruler from the Father through the Logos Christ.  

For an Emperor who professed to be a Christian there was no greater honor than 
that he be called "son of the Church." On the other hand, Bishop Ambrose is very clear 
when he affirms: "The Emperor is in the Church, not over the Church." 

Fundamental to this relationship was the fact that the State's power and the 
Church agreed in principle on a close collaboration in the public sphere. This became 
possible because the Emperor personally as a representative of State's authority professed 
the faith which the Church preached and the majority of the Empire's inhabitants accepted. 
Since this faith had been proclaimed as the official religion of the Empire, the State 
accorded the Church manifold privileges and encouragement. It supported the Church's 
social and charitable activity; it exempted the clergy from certain offices, from military 
service, and from some taxes; the bishops were included in the State's administration of 
justice. Other religious communities, such as the still surviving remnant of paganism, 
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Judaism, and especially such Christian sects as the official Church regarded as heretical, 
could not be encouraged by this Christian State, nor was it tolerant or even only neutral in 
their regard. 

For its part, the Church basically approved this Empire that was then Christian 
and recognized the independence of the State's sphere. In its preaching it is stressed that 
the power of this State came from God and depended on Him. In its liturgy it prayed for the 
holder of this State- power and thereby conceded him a religious importance and 
guarantee. 

Such relation or alliance was not without dangers: both for Church and State.  
Key words: church, state, persecution, Constantine, privileges, religious politics, 

Christians, pagans, Jews. 
 
The so-called Edict of Milan signed in 313 B.C. inaugurated a new epoch in the 

history of the relations between Church and State. In less than a century the Christian 
Church will change its status from an institution functioning independently into an 
institution that benefits of special protection of the State, hence Christianity becoming the 
official religion of the Empire. This transition wasn’t without problems and it involved a 
series of challenges both for State and Church. 

In our study we intend to analyze the most significant aspects, and here we refer to 
the evolution of the relations between Church and State during the 4th century, the 
theological fundaments, and especially, the juridical aspects that this foundation was built 
upon. 

From a general point of view we can identify three stages in the evolution of the 
relations between Church and State during this period: 

1. State vs. Church or the persecuted Christianity (until 311/313). 
2. State and Church or the accepted and privileged Christianity (313-380). 
3. The Church of the Empire; the Liberty of the Church and the sovereignty of the 

State (starting with the year 380).Christianity becomes the official religion of the Empire, 
being imposed to everyone.  

The above mentioned stages are not equal, neither in terms of duration nor 
regarding the evolution of Church-State relationships. What we can notice is that it registers 
an obvious dynamic: the coercive measurements during the confrontation between State 
and Church are progressive; as well, the measurements that support and substantiate a 
tolerant politics. The pro-Christian option of the emperors is gradually diversified and 
opened towards new directions in which the State and the Church shake hands in order to 
act together and strive for the triumph of unity and common good. 

From a methodological standpoint I opted for a general presentation of the 
legislative measures and religious matters adopted during this century, in order to offer a 
more thorough analysis both of the reasons behind the adoption of these norms, and of their 
consequences in the relations established between Church and State during the 4th century. I 
decided to go with Glen Thompson’s1 analytical model, a specialist in Church history 
during the 4th century2, a model that relies on the selection and the analysis of the imperial 
laws and letters which make reference to the religious life and which were issued between 
311 and 4313. 

                                                 
1 Cf. THOMPSON 1999.  
2 Recently, under the auspices of Wisconsin Lutheran College and Asia Lutheran Seminary, Dr. Glen 
THOMPSON and his team created and offered to researchers a web page that offers excellent historical, 
patristic and bibliographical resources, a centre for studying the life of the church during the 4th century: 
www.fourthcentury.com. 
3 The sources that are the basis of Glen THOMPSON’s enterprise are: the monumental work of COLEMAN-
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State vs. Church or the persecuted Christianity (until 311/313). 
 
Christianity enjoyed a period of relative peace a short time before the 4th century. 

Ever since the persecutions4 that occurred under the reign of Decius (250-251) and Valerian 
(257-260), the civil power did not interfere with the Church. Although its legal status was 
not clarified (Christianity was still a religion more or less forbidden), we assist to what 
Henri-Irénée Marrou calls the actual recognition of Christianity, as a religion that could 
manifest openly and could enjoy its properties5. 

At the beginning of the 4th century Christianity was still exposed to a general 
persecution led by Diocletian and later by Galerius. During the reign of Diocletian the Empire 
underwent a great administrative reform meant to ensure its vitality, to end the military anarchy 
the Empire confronted with throughout the 3rd century, and to offer political and economical 
stability. As a result the tetrarchy government system was imposed: there were two “augusti” 
(Diocletian and Maximian) and two “Caesars” (Galerius and Constantius Chlorus) who shared 
the power and the authority in the vast territory of the Empire. 

The first signals of the cruel Christians persecution started in the Eastern part of 
the Empire, where Diocletian and Galerius governed during the year 298. Under the pretext 
of purging the army of any dangerous elements, a significant number of Christian soldiers 
were martyred6. Around the year 300 the loyalty of the soldiers became a capital matter for 
the imperial politics. In this context the Caesar Galerius in the East and Maximian in the 
West started promoting their anti-Christian politics. As a result of their refusal to participate 
to the acts of sacrifice, the Christian soldiers were to be accused of lack of loyalty towards 
the Empire and its leaders. Moreover, the failure of the worshiping acts was attributed to 
the presence of the Christian soldiers at these sacrifices, where they would mark their own 
foreheads with the „eternal sign”7 of the cross. Diocletian was drawn into the anti-Christian 
actions by Maximian and Galerius, and by specific actions such as the consultation of the 
oracle of Miletus and instigations based on the writings of Hierocles, the governor of 
Bithynia and the philosopher Porphyrius, both being neo-Platonic and hostile to Christians. 

On the 23rd of February 303 the Christian cathedral of Nicomedia was devastated8, 
and the following day an edict was made public stipulating that the followers of the 
Christian religion could no longer occupy the designated official functions and dignities. 
The Christian churches had to be demolished, the Scriptures and the religious books were to 
be burnt, the liturgical vessels were to be confiscated, and the meetings were forbidden. In 
order to stop any complaints regarding these regular abuses, the complaints brought in front 
of the judges had to be preceded by acts of sacrifice on altars placed at the entrance of the 
judging courts. The ones that refused to apostasy were punished, and the punishment was 
always an exemplary one9. 

                                                                                                                            
NORTON Roman State and Christian Church, 3 volumes, Society for Promoting Christian Knowledge, 
London, 1966 which contains the English translations of the Roman documents regarding the Church for 
the period 113-534 B.C.; the English translation of Theodosius’ Code and of his Stories published by de 
PHARR 1952. For supplementary information regarding these aspects one may consult the work of 
CURRAN 2000, 159-217. 
4 For the most recent approaches and for the issues of the persecutions see CROIX 2006, CASTELLI 2007, 
FREND 2008, MOSS 2012, MITCHELL 2013. 
5 Cf. MARROU 1999, 11-12. 
6 Cf. CHIFĂR 2007, 64. 
7Cf. LACTANTIUS, De mortibus persecutorum, 10.2. 
8 Cf. LACTANTIUS, De mortibus persecutorum, 12.68-69. 
9 For the sufferings endured during the persecutions see: LACTANTIU, De mortibus persecutorum,13-16; 
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In April 303, the second edict was issued and it was addressed to the clergy; it 
stipulated the arrest of the bishops, priests, deacons, lectors and exorcists. With the third 
edict issued, the ones that were imprisoned could be set free on condition they accepted the 
apostasy, meaning they would bring sacrifice and would pour libation. It was a „test” used 
to identify Christians and to exculpate the apostates. The resistance these edicts 
encountered is explained by the fourth edict issued in the spring of the year 304: as it 
happened during the reign of Decius, the whole population of the Empire were forced to 
bring sacrifice to the Gods, under the threat of the most atrocious tortures and cruel death, 
or under the threat of the deportation to the mines10. 

In May 1st 305 Diocletian and Maximian left the imperial office, and the second 
diarchy comes to the Empire, with its representative augusti Galerius and Constantius 
Chlorus. Their religious politics will be different: Galerius, in the East, will continue and 
intensify the persecution against the Christians as persons, and against the Church as an 
institution, while Constantius Chlorus will be more tolerant towards Christians. 

Galerius, together with his Caesar Maximian Daia, will issue a new edict in the 
year 305, by which the persecution will be extended to the territory that was under their 
reign. The general obligation to sacrifice was reaffirmed. The constraint to sacrifice was 
made by check lists. In the markets, the food was splashed with lustral water, with wine and 
with blood from pagan sacrifices. At the entrance of the bath areas and near fountains, 
sentinels used to force the Christians to commit sacrifices. The punishments were 
dreadful11. 

The end of persecutions occurred in a way that surprised everyone. The terrible 
sufferings that lasted for about a year determined Galerius, the emperor who instrumented 
the persecution out of which resulted the largest number of martyrs in the history of the 
Primary Church, to issue, in the name of the leaders of the Empire at that time (Galerius, 
Maximian Daia, Constantine and Lichinius), at a time when no one hoped for such a 
measure to be implemented, an edict of tolerance towards the Christians. In exchange for 
forgiveness and the right to build churches and have their regular meetings, Galerius asked 
the Christians to pray for the state and for his well being. This edict ended the persecutions 
for a while. He recognized their right to existence and confessed the public usefulness of 
Christianity, even if he didn’t annul all the effects of the previous edicts. This edict was 
only partially implemented, because after the death of Galerius, which happened shortly 
after the publication of the edict, Maximian Daia continued the persecutions for a while. 

During this first period of the 4th century we notice how the imperial authority 
tried to destroy the Church as an institution in order to disperse the Christians. However 
their perseverance and strength helped them defeat their persecutors. 

During the persecutions there were no discussions regarding the implementation of 
a theological principle meant to govern the Church-State relations. In fact, during this 
period the State was perceived as being a secular instrument necessary for the social life. 
The principles that established the relation between Christians and the powers of the day 
existed ever since the apostolic period. “Render therefore unto Caesar the things which are 
Caesar's; and unto God the things that are God's” (Matthew 22, 21); “Let every soul be 
subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are 

                                                                                                                            
EUSEBIUS, Historia ecclesiastica, 8.2-16.  
10 A presentation of these anti-Christian Edicts and measures propagated by them can also be found at 
MARROU 1999, 21-24; CHADWICK 1993, 121-124; CHADWICK 32008, 176-185; FERGUSON 2005, 178-181; 
FRANZEN 2009, 79-80; JEDIN et alia 1980, 389-404.     
11 Cf. CHIFĂR 2007, 68. LACTANTIUS, De mortibus persecutorum, 21-23. 
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ordained of God.”(Romans 13, 1); “Show proper respect to everyone, love the family of 
believers, fear God, honor the emperor” (1 Peter 2, 17). These are the reference points of 
the Church, when establishing its relation with the state. Christianity during the first 
centuries stayed devoted to these reference points, even when the state became the 
persecutor. The Christians never discussed neither the political order as it existed, nor the 
imperial regime representative of at that time12, but would constantly plead for a just 
attitude of the State towards the Christians13. 
 

State and Church or the accepted and privileged Christianity (313-380) 
 
A major change occurred once with the conversion of Constantine the Great to 

Christianity. In Frazen’s opinion, this event was of great significance to the universal 
history and introduced a brand new epoch not only for the Roman state, but for the Church 
as well14. This represented only a stage in the complex evolution of the relations between 
Church and State during this century. 

 
Constantine - The Saint (308-337) 

 
Constantine’s conversion15 and the Edict of Milan16 were turning points in the life 

of the Church and in the development of the relations between Church and State. We will 
not insist upon the two moments separately, but we will try to remark that starting with the 
year 306, once he was bestowed upon the imperial purple robe, and then in the year 312, 
after being converted to Christianity, Constantine constantly acted in favor of the Christian 
religion. The reason behind such an attitude, if correctly perceived by Eusebius, was the 
belief and trust in God’s power, which “to those that with faith will praise the law and will 
follow all of its commandments, will give in return gifts and will strengthen them”17. 
Furthermore, his letters portray Constantine as a Christian aware of his responsibilities. 
Therefore, in his second letter to Anulinus, proconsul of Africa, Constantine expressed his 
belief that “the greater the honor towards divinity, the greater the goodness manifested 
regarding the public matters”18, and from the letters of the convocation of the synods 
against the Donatists, there resulted the belief promoted by Constantine regarding his duty, 
which was to make sure that the problems of the Church were solved by free consent during 
the assembly of the bishops19. 

The measures adopted in favor of the Church aimed at two main levels: the life of 
Church itself and the relations of the Church with the world, with pagans and with the Jews.  

                                                 
12. GABOR, 9-16. 
13 The apologetics illustrate this attitude very well when they ask in the name of the Christians the right to 
be judged in conformity with the legal stipulations, their acts and not their name; when they state that 
Christians are loyal and useful to the state, good payers of taxes and financial obligations of any kind; and 
when they mention the fact that they praise the emperor and pray for him. See TERTULIAN, Apologeticum. 
14 FRANZEN 2009, 81.  
15 For a complex analysis of the conversion of Constantine and of the significance of this event see: 
ELLIOTT, 22005; GIRARDET 2010; MARAVAL  2011; ; JEDIN et alia 1980, 407-416; BAYNES 1929, 341-441; 
McRoy 2007, 15-28. 
16 For a synthesis refering to the problems of existence or not of the Edict of Milan and of the main 
directions regarding it see CHRISTENSEN 1984, 129-175; ANASTASIOS 1967, 13-41; Timothy D. BARNES 
1981; Leithart 2010, 98-102; DRAKE 22010, 446-457; ; JEDIN et alia 1980, 416-425. 
17 EUSEBIUS, Vita Constantini, 2.24. 
18 EUSEBIUS, Historia ecclesiastica, 10.7.2. 
19 EUSEBIUS, Historia ecclesiastica, 10.5.18-23. 
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Constantine ordered the restitution of the properties of the Church20 in the North of 
Africa21, before Licinius published the Milan decisions in the East on the 13th of June 313, 
decisions by which the freedom of manifestation was ensured both in the case of Christians 
and of all the other religions of the Empire. In the years to follow, Constantine legislated in 
favor of Christians: the clergy were exempt from any public obligations and the obligation 
to collect taxes (CT 16.2.11-222); were exempt from different commercial taxes and from 
the obligation to support public transportation (CT 16.22.10); the citizens that did not get 
married and the citizens that had no children were not punished anymore (a concession that 
was meant to support the ascetic tendency which gained territory among Christians) (CT 
8.16.1); the Christians could make their options in private disputes to judge the bishop 
instead of the civil instances (CT 1.27.1); the Church got the right to have descendants (CT 
16.2.4);  Sunday, the venerable day of the sun, became the official rest day in the Empire 
(CJ 3.12.223); the civil documents written in the Church were considered official (CJ 
1.13.1); Christians were excepted from the obligation to participate to sacrifices, libations 
and other traditional public rituals (CT 16.2.5). On the other hand, after the year 324, when 
Constantine was the only emperor in the Empire, clear instructions were given to governors 
regarding the retrocession of all the confiscated goods and properties, asking for the 
restoration, extension and building of churches24. He himself donated to the Church the 
Lateran Palace in Rome, the former imperial residence and gave precise orders for the 
construction, using the best materials, of The Church of the Holy Sepulcher in Jerusalem25.  

The favors paid to the Church by Constantine started to hurt the freedom of 
manifestation of the other religions. Hence, in the year 315 the conversion of the Christians 
to Judaism was forbidden by law (CT 16.8.1). In the year 321, the army received the order 
according to which every Sunday they should pray to God, both for the emperor and for his 
faithful sons26. Soon after the emperor interdicted the private meetings of different heretic 
and dissident Christian groups: such as the Novatians, the Valentinians, the Gnostics, the 
Marchionites, the Montanists and the Phrygians, all the enemies of truth and life, and 
decided to confiscate their churches and hand them over to the Universal Church27. 

Constantine did not limit himself to these measures. He started to interfere with the 
doctrinaire problems of the Church. The problem was brought forth by the dissident Donatist 
branch of the Church in North Africa which stated that the emperor should judge and intervene 
in the internal disagreements. There was in history a precedent in this sense. The eastern 
bishops were in a dispute with the heretic Paul of Samosata, and asked the emperor Aurelian to 
settle the dispute. Aurelian established a precedent himself, by bringing the problem to the 
attention and the judging of the bishop of Rome and soliciting a solution. Initially Constantine 
intended to adopt a similar solution, and in the year 313, he asked the bishop Miltiades of 
Rome to judge the matter. The protests of the Donatists determined him to establish another 
precedent, this time around in favor of the Church, and decided to summon a synod at Arelate, 
in the year 314, where bishops from the West were invited to participate and analyze the 
doctrinaire and disciplinary dissensions that divided the Church in the North of Africa. 

                                                 
20 LACTANTIUS, De mortibus persecutorum, 48. 
21 EUSEBIUS, Historia ecclesiastica, 10.5.15-17. 
22 Cf. Codex Teodosianus, edition published in English by PHARR 1952. See also Matter 2011, 199-224. 
23 Cf. Codex Justinianum, edition published in English by COLEMAN-NORTON, 1966 
24 EUSEBIUS, Historia ecclesiastica, 2.24-46. 
25 EUSEBIUS, Vita Constantini, 3.30-32. 
26 EUSEBIUS, Vita Constantini, 4.19. 
27 EUSEBIUS, Vita Constantini,  3.44-45. 
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Following this line of precedents, we must mention alongside Constantine’s decision to 
summon the synod, another precedent which targeted the assurance of the necessary means for 
the travel of the bishops in order to reach an optimal development of the activity of the synod. 
Due to the fact that the decisions of this synod were not accepted by the Donatists, Constantine 
went further and acted by force, via imperial decrees and via the armed hand of the state, in 
order to reestablish the order in the Church28. Harold Drake believes that it is not exaggerated 
to consider that the formal relations between the Church and the Roman Empire follow directly 
the steps Constantine followed in order to solve the controversy29. The Donatists episode 
revealed Constantine’s option and his involvement in the life of the Church in general, and 
especially in the theological disputes. The historians find its reasoning in the belief presented in 
a previous paragraph, that it is his duty to take responsibility and maintain the unity of the 
Church and its well being. From this perspective, Constantine will perceive his position and 
involvement as that of a bishop assigned by God to watch over the ones that are outside the 
Church30. 

These options will be validated during the Arian crisis. The scenario of the 
imperial involvement would be the same. The failure of the intent to solve the controversy 
from Alexandria, with a personal and diplomatic intervention of the emperor, will 
determine him to summon the synod. As he was the leader of oekumene, all the bishops 
were invited and were offered support, and the synod became ecumenical. In the Eusebian 
exegesis, Constantine is chosen by God Himself to put an end to the unprecedented 
confrontations in the life of the Church. The synod offered him the ideal chance to place 
himself alongside the bishops “serving the same purpose” and fight against the hidden 
enmity inside the Church of God. Constantine considered the internal fights of the Church 
and the dissensions regarding faith as being more terrifying than a danger threatening from 
outside31. From the stages that anticipate more of an involvement of the emperor with the 
internal theological problems of the Church, we can mention the participation at the activity 
of the synod, the position of the imperial chair in the middle, the role as a moderator during 
the debates, the taking over of the doctrinaire decisions and the legislative value conferred 
to these decisions, the placement and implementation of these decisions within the imperial 
coercive authority and power situated behind the majority group. 

Constantine learned one more thing from the Donastic and Arian crises and 
reprisals with the help of which he tried to end them: the coercive measures were not 
efficient on a long term. In this situation, out of the wish to ensure stability, safety and unity 
of the empire, the emperor was willing to negotiate; first the return from exile, the 
retrocession of the confiscated churches and the restoring of the excommunicated bishops, 
and then the faith. Hence, the negotiations regarding the truth of faith for the Church are 
inacceptable32.  

 
Constantius II – The Tyrant (337-361) 

 
In the year 337, at Constantine’s death, the governance of the Empire was taken 

over by his three sons: Constantine II (337-340), Constantius II (337-361) and Constant 

                                                 
28 For a detailed presentation of the problem see BOOJAMRA 1998, 129- 141; CHIFĂR 2012, 130-142. 
29 DRAKE 22010, 449. 
30 EUSEBIUS, Vita Constantini, 5. 24. 
31 EUSEBIUS, Vita Constantini,  3. 4-17. 
32 Significant in this context is the case of Athanasie who is having as a representative Constantius, the 
successor of Constantine. See BARNES 32001.  



 194

(337-350). Their reign is marked by political and ecclesiastic confusion. From the point of 
view of the church, the period overlaps with the second stage of the Arian crisis. Their 
religious politics was confusing: on the one hand they continued their father’s tendency to 
favor and privilege Christianity; on the other hand they interfered more and more with the 
Arian theological disputes, manifesting equivocal attitudes towards the heretics, 
intentionally ignoring sometimes the decisions of the synods. The most faithful image of 
this period is represented by the case of the intransigent Nicene bishop Athanasius, 
dismissed and put back in his chair, exiled, self-exiled, blamed and adulated. The 
framework of the analysis does not permit an adventure into a detailed analysis of this 
context. We will refer to the imperial duties that favored Christianity: the Jews were not 
allowed to buy Christians as slaves (CT 16 .9.2); the sons of the clergy young and poor 
were exempt from some public obligations (CT 16.2.11); tax exempts and other privileges 
of the clergy were confirmed and extended (CT 16.2.8-9). Special laws that bring new 
elements are the ones regarding the pagans. In the year 341 the pagan sacrifices were 
forbidden, and in the year 346 the temples of the cities were closed (CT 16.10.2-4). The 
situation did not register significant changes after 350 when Constantius II remained the 
only leader of the Empire. He continued to promote laws favoring Christianity and the 
Church: some properties of the clergy were exempt from taxes (CT 16.2.10); the capital 
punishment was established for the ones that raped widows and nuns (CT 9.25.1); all the 
properties of the Church were exempts from taxes (CT 11.1.1); the monks were exempt 
from the state obligations (CT 16.2.16). The legislation against pagans and Jews became 
more and more restrictive and the Christians that were converted to paganism were to lose 
their properties (CT 16.8.7); the nocturnal sacrifices were taken outside the law (CT 
16.10.5); the pagan rituals and the worship of idols were considered capital offenses (CT 
16.10.6); consulting fortune tellers, prophets and very important, mathematicians were 
considered capital offenses as well (CT 9.16.4); the ones that were converted to Judaism 
lost their properties (CT 9.16.6). 

As for the attitude towards the dispute between Niceans and Arians, under the 
influence of the Arian bishop Valens of Mursa, Constantius’ attitude became radical, and he 
tended to impose the Arian creed in the synod, exiling all the recalcitrant bishops and 
reminding bishops, at least according to Athanasius, that regardless of what he wants it 
must be considered canonical, and the bishops have two options in this case: either they 
obeyed these imperial wishes, or they were to be exiled33.  

Glen Thompson drew a parallel between Constantius and Constantine and 
concluded: “Constantine had the venerable and orthodox Hosiu of Cordova as his spiritual 
adviser; Constantius had the wily Arian Valens as his. The fact is that most orthodox 
Christians view Constantine as hero and Constantius as devil, because the father was on our 
side and the son was not! Both oppressed Christian sects; both restricted the rights of 
pagans; both exiled our friend Athanasius. Both were baptized shortly before their deaths 
by Arian bishops! Their politics were similar, although Constantius’ was more severe”34.  

If we refer strictly to the relations between Church and State we observe that 
during the reign of Constantius, the precedents created by Constantine turned against the 
Church, and Constantius only made a few steps, but great ones, in the direction already 
outlined by Constantine. 

 
 

                                                 
33 Cf. THOMPSON 1999, 5. 
34 Cf. THOMPSON 1999, 5. 
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Julian – The Apostate (361-363) 
 
His only 21 months of reign35 brought about major content rather than paradigm 

changes. Even if, unlike his predecessors he had been baptized Christian since his 
childhood, a few weeks after Constantius’ death, he issued a decree by which the pagan 
temples were reopened and the sacrifices were made again. He himself brought sacrifices to 
the Gods, together with his army. He also proclaimed religious tolerance, recalling from 
exile the ones that had to suffer during the reign of Constantius as a result of the “Galilean 
madness”. The Christian writers will interpret this decision as a way of encouraging rivalry 
inside the Church in order to undermine it. He issued documents in which he ordered for 
churches to be given back to the Donatists in North Africa and to the Novatians in Kizikos. 
Julian tried to reestablish the right of property of the municipality over the pagan temples 
and promised freedom of service to the Jews. The same way steps are taken for the 
reconstruction of the temple of Jerusalem. In order to limit the influence of the Christian 
teachings upon the youth, he placed the private schools outside the law and instituted 
certified teachers (CT 13.3.5). A series of laws that were issued asked the former 
employees who had become clergy to leave service and re-enter administration, and 
punishments were established for the ones who would obstruct in this sense (CT 12.1.50, 
13.1.4). There were also persecutions against Christians, who did not get any places in the 
administration of the Empire, but Thompson remarks the fact that without a doubt it is true 
that Julian favored the pagans who occupied public positions, more than Constantine 
favored the Christians36.  

The short reign of Julian and the pagan interlude didn’t affect profoundly the 
existence of the Church. Moreover, it demonstrated that in order to keep the imperial purple 
robe and to obtain sufficient loyalty to keep enemies aloof, a leader must grant sufficient 
liberty of service, at least to Christianity, which from now on becomes the predominant 
religion of the Empire37.  

 
Jovian, Valentinian and Valens (363-380) 

  
Valentinian’s reign in the West and that of Valens’ in the East, the two successors 

of Jovian38, confronted with a gradual decrease of the political and military stability. The 
appearance and the pressure exerted by the barbarians determined the two to give more 
importance to religious peace and to the unity of the Empire. During his short reign Jovian 
(363-364) noticed this aspect and took measures to give Christianity back its status as the 
official religion of the Empire.  The peace with the Persians and the rehabilitation of 
Athanasius were two complementary actions, that were about to become reference points of 
his politics. 

 Valentinian and Valens shared the two halves of the Empire. Their attitude 
towards Christians was complementary, while their support for the Christian groups was 
opposite: Valentinian favored the Nicene Creed and his supporters, while Valens adopted 
the Arian creed and was a persecutor of the Nicene. Their legislation continued 
Constantine’s outline: paganism had to be repressed, the participants to nocturnal sacrifices, 
to prayers and magic acts were to be executed (CT 9.16.7), and so were the ones that taught 

                                                 
35 Cf. Theodoret of Cyrus, Historia Ecclesiastica, 3. 
36 Cf. THOMPSON 1999, 6. 
37 Cf. THOMPSON 1999, 6; CHADWICK 1999, 145. 
38 Cf. Theodoret of Cyrus, Historia Ecclesiastica, 4.1-5. 
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and practiced astrology (CT 9.16.8).  The divinatory rituals were permitted, but couldn’t be 
materialized as long as animal sacrifices were forbidden (CT 9.16.9). The two emperors 
believed it was necessary to favor Christians, especially the clergy: no Christian could be 
condemned in the arena (CT 9.40.8); Christians could not be condemned by tax collectors 
on Sundays (CT 8.8.1); the women that dedicated their lives to the church were exempt 
from taxes (CT 13.10.6); the actors that were baptized while about to die, if got better, 
could not be forced to go back to their trade(CT 15.7.1); bishops had the authority to judge 
church cases, except for the ones involving criminal acts (CT 16.2.23); the middle clergy – 
priests, deacon, hypo deacons, exorcists, lectors and ushers – were exempt from public 
service (CT 16.2.24). Most probably, due to different doctrinarian options, only a few new 
laws were issued regarding the cults. Among these we encounter a law that forbade the 
meeting of a cult on a radius of 20 miles around Rome; another law would forbid the 
existence of Manicheists and would allow for their fortune to be confiscated (CT 16.5.3); 
and a third stipulated the dismissal of the bishops (especially Donatists) that would re-
baptize the believers (CT 16.6.1). The legal stipulations against the Donatists became 
harsher in the West, especially during both reign of Gratian who had been associated in 
reigning with Valentinian since the year 367, and after the year 375, after the death of his 
father, he took control over the entire West. Hence: the Donatists churches were confiscated 
(CT 16.5.4), and the re-baptizing was forbidden again (CT 16.6.2). The fiscal and public  
facilities of the clergy and of the Church have changed as well, the clergy that were 
practicing commerce had to pay taxes (CT 13.1.5), the wealthy plebeians could not enter 
the clergy (CT 16.2.17); the Decurions who wanted to enter the clergy had to have relatives 
that would take over their civic attributions, otherwise they had to donate their fortune to 
municipality (CT 12.1.59); in order to ensure stability in the production of food for Rome 
the bakers were not allowed to become priests (CT 14.3.11)39. To the above mentioned 
there were added a series of laws that pleaded for the Christian affiliation of the leaders of 
the empire: the Easter became an occasion for releasing the prisoners except the ones guilty 
of anti-social acts: betrayal, witchcraft, adultery, rape or murder (CT 9.38,3,4,6,7,8); the 
infanticide was also considered a capital crime (CT 9.14.1). 

Initially Valentinian and Valens tried not to interfere with the church problems. In 
this sense Sozomen mentioned Valentinian’s refusal to call together a synod, at the request 
of a group of bishops, explaining that he had no right to interfere with the doctrinarian 
problems, such a right belonging to the bishops only. The two could not avoid completely 
their involvement into church matters. Therefore, after the year 370, Valens got involved in 
Arian disputes where he supported the Arians openly, in Asia Minor and especially in 
Cappadocia, to the detriment of the Nicene. In his turn, Valentinian issued an edict in the 
name of the three emperors in which he asked the Churches of Asia and Phrygia to accept 
the teaching regarding the Trinity co-substantiality and not to persecute Nicene, Christians 
that lived among them40.  

During this second period the State protected and favored the Church and the 
Christians through legislative measures. At the same time the rights and the freedom of 
manifestation among the pagans, Jews and heretics was restricted. The state authority 
assumed the right to interfere with internal matters of the Church, to arbitrate the internal 
disputes, even the ones on faith. 

 
 

                                                 
39 PHARR 1952. 
40 Cf. THOMPSON 1999, 8. 
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The Church of the Empire; The Liberty of the Church 
and the sovereignty of the State (starting with the year 380) 

 
At the end of the 4th century Christianity became the official religion of the Empire 

and it was imposed to everybody. The decision belonged to the emperor Theodosius I, but it 
had been preceded by a few measures of the emperors with whom he shared the imperial 
dignity: Gratian and Valentinian II. Gratian was the one who refused for the first time the 
title pontifex maximus under the influence of Ambrosius of Milan. Then, the heretics were 
not allowed to manifest on an area of 100 miles around Rome; all the heretics were placed 
outside the law and punished, both by the divine and imperial law. 

Theodosius I issued in the year 380 an edict that is also known as Cunctos 
populous, which made possible the final change of Christianity from a religion accepted 
and supported by the Empire to the only religion recognized in the Roman Empire41. 
“According to this law – says the text of the edict – we ask for the names of the real 
Christians to be praised, and the unhappy and insane we consider affected by the infamy of 
the heretic wandering, for not even in their meeting places are they allowed to receive the 
name of churches”42. Who were these real Christians? According to the text of the edict 
these were the ones in communion with the bishop of Rome and the ones who rightly 
believed in the Holy Trinity. 

In the year 381 all the heretics were declared outlaws and were exiled, and the 
Nicene faith was proclaimed as a general norm available in the Empire. The Arians and the 
Semi-Arians, regardless of their orientation, were not allowed to build their churches 
anymore, and all the churches they had, were to be given back to the orthodox group (CT 
16.1.3). The heretics no longer had the right to meet, and their clergy were exiled (CT 
16.5.10), and the authorities punished if they did not apply these decisions (CT 16.5.12). 

From among the numerous laws issued until the end of the 4th century43, we 
mention only a few: the superior clergy could not be tortured anymore during the inquiries 
(CT 11.39.10); the public shows and the games were not permitted on Sundays (CT 15.5.2); 
the monks were allowed to enter the cities again (CT 16.3.1, 16.3.2); the traffic with 
“relics” was forbidden (CT 9.17.7) and, finally no criticism or discussions on the imperial 
religious politics were allowed (CT 16.4.2).   

Out of the stipulations against the heretics we mention some as well: the heretics 
were removed from imperial administrative positions (CT 16.5.29); when the heretics were 
not banished from cities they were marginalized in ghettos, and the nobles that apostate lost 
their rank and privileges (CT 16.7.5); the officials that had to implement these stipulations 
were to be punished if they didn’t act against the heretics (CT 16.5.12).  

Harsh actions were taken against the pagans as well: auspices were not allowed 
(CT 8.5.46), as well as any means of service, even the ones in private homes (CT 16.10.12). 
Judaism was still considered a legal religion, but it could be practiced only by the ones that 
were born Jews. Marriages between Christians and Jews were punished as in the case of 
adultery (CT 3.7.2). At the beginning of the 5th century the religious and political situation 
of the Jews will worsen. 

A series of laws will focus on reinforcing morality in the society. Therefore, 
torture, and later the rest of the corporal punishments were not permitted during fasting (CT 
9.35.4-5); there had to pass 30 days between the time when the capital punishment was 

                                                 
41 For an analysis of the multiple implications of this act see: GABOR, 211-353. 
42 The thext of the Edict into Romanian can be found in CHIFAR 2007, 364. 
43 Cf. GABOR, 211-353. 
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pronounced and the execution (CT 9.40.13); a woman who got married again had to leave 
her fortune from her first marriage to the children (CT 3.8.2); the children whose parents 
died without leaving behind a will were considered the inheritors (CT 5.1.3, 8.17.2); 
pornographic pictures were not to be exposed in public places (CT 15.7.12). 
 

The theological premises of the relations between the Church 
and the State during the 4th century 

 
During the fourth century there were formulated both the imperial theology and the 

theology of the separation between Church and State. We have seen how the emperors, starting 
with Constantine the Great, understood their role and position in the Church. As a means of 
justifying this adopted position, Eusebius of Caesarea developed an imperial theology – the 
theocracy44 - in which the Empire is perceived as being the earthly image of the celestial 
Kingdom, and the emperor a reflection of God the Father. The emperor receives his sovereign 
power and leading virtues from the Father through the Word of Jesus Christ45. 

For an emperor that confesses to be Christian there is no greater honor than 
becoming “a son of the Church”. Even so, the Church knew, through authoritarian and 
authorized voices, as in the case of Ambrosius, to remind the emperor that “the emperor is 
in the Church and not above it”.46 Ambrosius’ position stays firm “Make sure, emperor, not 
to reach the point where you believe that you have imperial rights over the godly ones. 
Don’t rise too much, and if you wish to reign for a long time, obey God […] the emperor 
has the palaces, and the priest the church. You have the right over the public matters and 
not over the holy ones”47. 

Ambrosius is not the only one that delimits the competence areas of the emperor 
and of the Church. Osius of Cordoba, the old adviser of the emperor Constantine, when 
pressured by Constantius to sign an Arian confession of faith, addressed to the emperor 
with the following words: “Stop using force; stop writing letters stop sending officials [...]. 
Remember you are an earth-born man [...]. Do not intrude into ecclesiastical matters, nor 
give us commands concerning them, but learn them from us. God has put into your hands 
the kingdom, and to us he has entrusted the affairs of his church; and just as anyone trying 
to steal the Empire from you, he or she would be going against God’s ordinance, so you 
should be afraid that in taking upon yourself the governance of the church, you become 
guilty of a greater offense. As it is written “Give to Caesar the things that are Caesar’s, and 
to God the things that are God’s.” Therefore it is neither permitted for us to exercise earthly 
authority, nor for you, your majesty, to burn incense. These things I write to you out of 
concern for your salvation”48. 

Fundamental for the Church-State relations during the 4th century was the 
collaboration in the public sphere. This became possible because the emperor, as a person 
and as a representative of the state authority confessed the faith preached by the Church and 
accepted by the majority of the Empire. As long as this faith was proclaimed the official 
religion of the Empire, the State supported the Church. It also supported the social and 
charitable activity of the Church, by exempting the members of the hierarchy from public 
services, military service and some taxes; the bishops had the right to judge. The rest of the 

                                                 
44 For an analysis of the concept see RUNCIMAN 22003. 
45 See EUSEBIUS, Vita Constantini and EUSEBIUS, Laus Constantini. 
46 AMBROSE, Sermo contra Auxentium.  
47 AMBROSE. Ep. 20.  
48 Cf. Thompson 1999, 11. 
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religious communities that survived no matter if they were pagans, Jews, and especially 
Christian cults, considered heretic by the official Church were not encouraged by the 
Christian State, which adopted neither a tolerant nor a neuter position towards them. 

For its part, the Church basically approved this Empire that was now Christian and 
recognized the independence of the State's sphere. In its preaching it stressed that the power 
of this State came from God and depended on Him. In its liturgy it prayed for the holder of 
this State-power and thereby conceded him a religious importance and guarantee. 
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Габриел Виорел Гардан 
 

ОДНОСИ ИЗМЕЂУ ЦРКВЕ И ДРЖАВЕ ТОКОМ 4. ВЕКА 
 
Милански едикт означио је почетак нове ере у историји односа државе и 

цркве. За мање од једног века, хришћанска Црква променила је свој статус – од 
одметничке институције постала је заштићена од стране државе, при чему је 
хришћанство постало званична религија у Царству. Ипак, ова промена у статусу није 
протекла без тешкоћа већ је поставила низ изазова како пред државу, тако и пред 
Цркву.  

Рад нуди анализу најзначајнијих аспеката у еволуцији односа Цркве и 
државе у 4. веку, различитих сила које су утицале на те односе, њихових компоненти, 
људских менталитета и интереса, сукоба савести, теолошких основа и правних 
аспеката. 

Можемо направити разлику између неколико различитих корака у еволуцији 
односа Цркве и државе: 

1. Држава против Цркве (до 311/313.). Хришћанство је предмет прогона. 
2. Држава и Црква (313-380). Хришћанство се толерише и подстиче. 
3. Царска Црква. Слобода Цркве и сувереност државе (почев од 380. године). 

Хришћанство је постало званична вера у Царству која се наметала свима. 
У 4. веку постављене су основе како царске теологије тако и одвајања Цркве 

од државе. У панегирицима посвећеним Константину, који описују последњи период 
његовог живота, Јевсевије је изнео основе једне политичке теологије, на коју се се 
касније, нарочито у доба Византије, позивали многи, нарочито када су покушавали да 
оправдају јединствени положај цара у Цркви. На основу оваквих теза, земаљско 
царство је одраз (eikon) Царства небескога, при чему ово друго има само једног 
Господа, Бога Оца, па тако и његов одраз има само једнога Цара, који добија своју 
суверену власт и све владарске врлине од Оца кроз Христа Логоса.  

За цара који је био хришћанин није било веће части него да га назову „сином 
Цркве“. Са друге стране, бискуп Амброзије сасвим је јасно тврдио: „Цар је у Цркви, 
не изнад Цркве.“ 

Од пресудног значаја за овај однос била је чињеница да су се државне власти 
и Црква у принципу слагали о томе да треба тесно да сарађују у јавној сфери. Ово је 
постало могуће пошто је цар лично, као представник државне власти, прихватио веру 
коју је и Црква проповедала, а и исповедала већина становништва у Царству. Након 
што је ова вера постала званична религија Царства, држава је Цркви дала 
многобројне привилегије и бенефиције. Подржала је социјалне и добротворне 
активности Цркве; изузела свештенство из појединих послова, од војне службе и 
неких пореза; укључила епископе у државно правосуђе. Оваква хришћанска држава 
није могла да  буде толерантна или макар неутрална према другим верским 
заједницама, попут остатака паганства који су још постојали, јудаизма, а нарочито 
других хришћанских секти које је званична Црква сматрала јеретичким.   

Са своје стране, Црква је у основи подржавала овакво хришћанско Царство и 
признавала независност државне сфере. У својим проповедима наглашавала је да моћ 
државе долази од Бога и зависи од Њега. На литургији молила се за носиоца овакве 
државне власти и тако му признавала религијски значај и место особе која гарантује 
поредак.  

Такав однос није био без опасности: како за Цркву, тако и за државу. 
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Abstract: The author could not disagree with Rowan Williams famous research 

“Arius, Heresy and Tradition” that the possible sources of the Arian heresy lay mostly in 
Neo-Platonic philosophy, especially in the attempt to harmonize Aristotle with the Platonic 
tradition. Howsoever he adds to his arguments another one that he did not mention, 
namely, the adoption of a specific hierarchical interpretation of the categories of Aristotle 
and the refusal to apply them to God. He also does not agree with him that to Arius the 
strictly philosophical issues are of small concern. 
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It is well known that most of the historical research studies on 4th century Christian 

theology were done in the 19th and in the first half of the 20th centuries. However, even until 
the end of the 20th century scholars have enjoyed the publication of remarkable works 
dealing with fundamental theological problems of the Ancient Church. In the 19th and the 
beginning of the 20th century the majority of the studies promoted the view that the earlier 
Triadological debates are a reflection of the quarrel between the two main philosophical 
schools – Platonism and Aristotelism. Most of the studies assume that the famous heretic 
Arius takes the side of Aristotle while the Fathers of the Church follow Plato. The most 
serious research study which puts Arius within the Aristotelian tradition is a text by J. de 
Ghellinck.1 He accepts as a presupposition of his work that Arius is a staunch follower of 
Aristotle. In the Orthodox academic milieu Fr. George Florovsky somewhat uncritically 
adopts this position.2 But at the end of the 20th century another opinion was raised by 

                                                 
1 Joseph de Ghellinck, “Quelques appreciations de la dialectique et d’Aristote durant les conflits trinitaires 
du IVe siècle”. RHÉ 36 (1930), p. 5-42. The same position we see in Adolf Harnack’s Lehrbuch der 
Dogmengeschichte, Bd. II (4. Aufl., Tübingen, 1909) and T.E. Pollard’s Johannine Christology and the 
Early Church (SNTS Monograph Series 13, Cambridge 1970) and “The Origins of Arianism”. Journal of 
Theological Studies. N.s. 9 (1958), p. 103-111; “Logos and Son in Origen, Arius and Athanasius”. Studia 
Patristica 2 (1957), 282-287. 
2 George Florovsky, Collected Works, Volume 7: Eastern Fathers of the Fourth Century 
(Buchervertriebsanstalt: Vaduz, Europa, 1987). On Bulgarian academic soil his point is uncritically 
accepted by Totyu Koev, The Dogmatic Formula of the First Fourth Ecumenical Council (Sofia: Synod 
Publishers, 1968) (in Bulgarian). Much more moderate but again in the same direction are the thoughts of 
a famous Orthodox theologian George Martzelos: Γ. Μαρτζέλου, Οὐσία καὶ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸν 
Μέγαν Βασίλειον. Συµβολὴ εἰς τὴν ἱστορικοδογµατικὴν διερεύνησιν τῆς περὶ οὐσίας καὶ ἐνεργειῶν τοῦ 
Θεοῦ διδασκαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Θεσσαλονίκη, 21993, p. 33). Cf. Γ. Μαρτζέλου, «Ἡ 
ἔννοια τῆς θεότητας καὶ ἡ ἔννοια τῆς δηµιουργίας κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. ∆υὸ σηµεῖα 
σύγκρουσης τῆς πατερικῆς σκέψης µὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία». In: Γ. Μαρτζέλου, Ὀρθόδοξο 
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Rowan Williams in his basic work Arius, Heresy and Tradition.3 The key points in his work 
were developed in an earlier text.4 Williams’ work is currently widely regarded as the best 
study on Arius’ theology. He identifies five ways where the Alexandrian presbyter Arius 
could be considered as following contemporary Neo-Platonism. First, Arius, under the 
influence of Porphyry’s Isagoge, critiqued one of Bishop Alexander’s phrases in relation to 
the Son – τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας ἴδιος, as reducing the Son to an impersonal property or 
attribute of the Father and introducing in this way the heresy of Sabellianism. Second, if the 
Father and the Son participate in some preexisting divine substance (οὐσία), it would be 
divisible, i.e. it would destroy the divine simplicity and in this way the Son would be a 
µέρος ὁµοούσιον of the Father. Third, if the Father and the Son are equal by honor, it 
would lead to existence of two ingenerate beings, of two beginnings. Fourth, R. Williams 
also treats in a numerological way the use of the word δυάς in Arius, as applied to the Son 
as “a second God”, finding some parallels with the numerological treatises of Anatolius and 
Iamblichus. Fifth, he finds Neo-Platonic roots (Ennead V of Plotinus) in the idea that the 
Son does not know His own substance so that it is impossible for Him to have some 
knowledge of the substance of the Father. In both texts Rowan Williams considers Arius as 
an adequate thinker who does not initiate the dispute but keeps a principal philosophical 
attitude towards his inadequate bishop. After his words, “it would be a mistake to accuse 
him [Arius] of distorting theology to serve the ends of philosophical tidiness. On the 
contrary: the strictly philosophical issues are of small concern to Arius and his 
understanding of the completely undetermined character of God’s will allows him to bypass 
the issue of how it is conceivable that plurality should come out of unity”.5  

In his article “Was Arius a Neo-Platonist?”6 Christopher Stead argues against such 
an interpretation. Without rejecting the whole idea about the Neo-Platonic influences on the 
Christian thinkers of the 4th century, he proposes a simpler explanation of the five points 
sketched by R. Williams. However, as we shall see, there is a very important point of 
dependence in Arian theology on the Neo-Platonic interpretation of Aristotle that seems to 
have been missed in the above discussion.  
 

* 
 

Without separating the debates of 4th century from the discussions of the late 3rd 
century we can point out that in 318 Arius, being already an old man started preaching that 
the Son of God is created and therefore there was a time when He did not exist. He is 
therefore not unbegotten (οὐκ ἀγέν[ν]ητος). But the basic characteristic of God is that He is 
not begotten (ἀγέν[ν]ητος).7 In two of his letter, to Eusebius of Nicomedia and to 
Alexander of Alexandria, Arius explains that while God is without beginning and is not 
begotten, the Son has a beginning of His existence (ἀρχὴν ἔχει ὁ Υἱὸς ὁ δὲ Θεὸς ἄναρχός 
ἐστιν).8  

                                                                                                                            
δόγµα καὶ θεολογικὸς προβληµατισµός. Μελετήµατα δογµατικῆς θεολογίας Β΄ (Θεσσαλονίκη: Πουρναρᾶ, 
2000, p. 56 sq.).  
3 R. Williams, Arius, Heresy and Tradition (London: Darton, Longman and Todd, 1987); “The Logic of 
Arianism”. JThSt 34 (1983), p. 56-81.  
4 R. Williams, “The Logic of Arianism”. JThSt 34 (1983), p. 56-81.  
5 R. Williams, Arius, Heresy and Tradition, p. 230. 
6 Chr. Stead, “Was Arius a Neo-Platonist?” SP 32 (2001), p. 39-51.  
7 See E. Boularand, “Les débuts d’Arius”. Bulletin de littérature ecclésiastique, 65 (1964), p. 187; 
Pollard, T. E., “The Origins of Arianism”. JThSt n.s. 9 (1958), p. 103-104.  
8 Epiphanius, Adversus haereses, 69, 6: Epistola Arii ad Eusebium (PG 42, 212B).  
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In the letter to his bishop Alexander he puts the emphasis on the unity of God and 
avoids very carefully calling God ‘Father’. When he speaks about the begetting of the Son, 
he relates it not to the Father but to God.9 The only time when he calls God ‘Father’ he 
quotes the words of Bishop Alexander.10 In his later works including the poem Thaleia11 

and the Letter of Arius and Euzonius to Constantine12 ‘Father’ is used not in triadological 
but in a cosmological context – as a Father-creator of everything.  

At the beginning of his letter to the bishop Alexander Arius uses, in his own 
words, some materialistic concepts to describe the relation between the Father and the Son. 
In this context he refused the term ὁµοούσιος as a possible expression of the relation 
between the Father and the Son. The letter was signed jointly by a group of five presbyters, 
sixth deacons and five bishops. They refused to use statements according to which the Son 
is an emanation (προβολήν), as in the system of Valentinus, or a “coessential part”, as in 
Manichean thought. They also refused to agree with Sabellius that one and the same is Son 
and Father (υἱοπάτορα), as well as refused the statement of Hierax that the Son is light from 
the Light. At the end of the paragraph they accept a preexistent Word, who is before the 
material world and who came into existence after His begetting as Son of God.  

It is important to realize that, in order to understand the problem of Arius with the 
term τὸ ὁµοούσιον, we need to examine the term οὐσία in its philosophical context. First, 
this term was systematically used by Aristotle in the fifth chapter of his Categories.13 
Aristotle accepts two kinds of οὐσίαι – primary one and secondary.  

The primary substances (οὐσίαι) are most properly called substances (µάλιστα 
οὐσίαι λέγονται)14 and in the most strict way are substances (αἱ πρῶται οὐσίαι... κυριώτατα 
οὐσίαι),15 “in virtue of the fact that they are the entities which underlie everything else, and 
that everything else is either predicated of them or present in them” (διὰ τὸ τοῖς ἄλλοις 
ἅπασιν ὑποκεῖσθαι καὶ πάντα τὰ ἄλλα κατὰ τούτων κατηγορεῖσθαι ἢ ἐν ταύταις εἶναι)16. 
They are indivisible, so that they are just one single being.17  

 

                                                 
9 See ibid. Epistola Arii ad Alexandrum (PG 42, 213-216). The same letter is preserved in the works of St. 
Athanasius – Epistola de synodis (PG 26, 708D-712A).  
10 See ibid. Epistola Arii ad Eusebium (PG 42, 209-213).  
11 The fragments of Θάλεια see in St. Athanasius, De synodis, 15 (PG 26, 705C-708C); cf. G. Bardy, “La 
Thalie d’Arius”. Revue de philologie, de litterature et d’histoire 53 (1927), 211-233.  
12 Preserved in Socrates, Historia ecclesiastica, I, 26 (PG 67, 149B-152A), as well as in Sozomenus, 
Hist. eccl. II, 27 (PG 67, 1012A-1013A).  
13  See Categoriae, V, 2a 11-4b 19. Aristotle, Selected Works in 6 vols. Vol. I, The Organon, Part I, 
Translated with Introduction and Notes by Ivan Christov, “Zachary Stoyanov”, Sofia 2008, (bilingual 
Greek and Bulgarian edition).  
14 Ibid. 2c 15-17.  
15 Ibid. 2c 37-38.  
16 See Categoriae, V, 2с 15-19; 2с 37-3а 4: ἔτι αἱ πρῶται οὐσίαι διὰ τὸ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ὑποκεῖσθαι 
καὶ πάντα τὰ ἄλλα κατὰ τούτων κατηγορεῖσθαι ἢ ἐν ταύταις εἶναι διὰ τοῦτο µάλιστα οὐσίαι λέγονται· 
ὡς δέ γε αἱ πρῶται οὐσίαι πρὸς τὰ ἄλλα ἔχουσιν, οὕτω καὶ τὸ εἶδος πρὸς τὸ γένος ἔχει... ἔτι αἱ πρῶται 
οὐσίαι διὰ τὸ τοῖς ἄλλοις ἅπασινν ὑποκεῖσθαι κυριώτατα οὐσίαι λέγονται· ὡς δέ γε αἱ πρῶται οὐσίαι 
πρὸς τὰ ἄλλα πάντα ἔχουσιν, οὕτω τὰ εἴδη καὶ τὰ γένη τῶν πρώτων οὐσιῶν πρὸς τὰ λοιπὰ πάντα ἔχει· 
κατὰ τούτων γὰρ πάντα τὰ λοιπὰ κατηγορεῖται.  
17 Ibid., 3b 10-12: Πᾶσα δὲ οὐσία δοκεῖ τόδε τι σηµαίνειν. ἐπὶ µὲν οὖν τῶν πρώτων οὐσιῶν 
ἀναµφισβήτητον καὶ ἀληθές ἐστιν ὅτι τόδε τι σηµαίνει· ἄτοµον γὰρ καὶ ἓν ἀριθµῷ τὸ δηλούµεόν ἐστιν.  
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In regard to the secondary substances (οὐσίαι), they reside in all the beings in 
which they are shared. For instance the concepts of man, horse, animal and so on are 
secondary substances. They can be predicated in relation to single beings who participate 
respectively in the kind of man, horse, animal and so on. On the contrary, a specific man as 
an individual is a primary substance because there is not any other reality which is identical 
with him as such. In such a way we discover the secondary substances in the primary ones 
and, in this sense, they are not substances in a strict way. The result is that the secondary 
substances are constituted by many primary substances and they are complex (σύνθετοι).  

In the Metaphysics Aristotle examines in great detail the theory about the 
substance but there, as well as in the other of Aristotle’s works, he does not discuss very 
clearly the reality of a divine substance as such.18 For that reason, on one hand, the 
Peripatetic tradition had to interpret the difference between the primary substances (οὐσίαι 
πρῶται or οὐσίαι µερικαί, or κατὰ µέρος οὐσίαι) and the secondary substances (οὐσίαι 
δευτέραι or οὐσίαι καθόλου). On the other hand, the Neo-Platonic interpretation had to put 
them in the context of the speculation about the divinity.19  

At the end of the 3rd century the Neo-Platonist Porphyry of Tyrus published An 
Introduction and Commentary (Isagoge) of Aristotle’s Categories. In respect to the 
substances (οὐσίαι) Porphyry clearly distinguishes the content of the individual substance 
by giving a priority to the γένος-εἶδος structure.20 In the work Isagoge (VII, 21-23) the 
primary substances are always individual and isolated. They are the real substances. He 
calls them particular substances (οὐσίαι µερικαί).21 The secondary ones are communicable 
and in some way open to individuals, so that they are divisible.  

The term ὁµοούσιος is introduced in the philosophic tradition by Plotinus in his 
Enneads. Following Plotinus the neo-platonic writers as Porphyry and Iamblichus interpret 
the Aristotelian primary substances as individual and closed realities which can not be 
ὁµοούσιοι. It turned out that nobody can be ὁµοούσιος to his similar in his own 
individuality. That is why the adjective ὁµοούσιος can be perceived only for beings who 
share one and the same secondary substance. Their accidences (συµβεβηκότα) mark their 
individuality and can be different but, nevertheless, they share their coessential part (µέρος 
ὁµοούσιον). In this respect it is important to point out the Neo-Platonic interpretation of the 
substances in Iamblichus’ book On the Mysteries. Iamblichus says that transcendental 
realities can not be part of complex substances like in the world of sense perception. He 
observes that in the empirical world different elements combine themselves in a whole 
complex reality which he calls ὁµοούσιον (he uses also the words ὁµοειδές and ὁµοφυές). 
The transcendent, he says, is unchangeable and could not be mixed. Therefore it could not 
have parts and components. In the hierarchy of the substances the lower substance can 
participate in the supreme one only indirectly.22  

                                                 
18 See Metaphysica, VII, VIII, IX, ХІІ, 1-5, 1028a 10-1041b 34; 1042a 1-1045b 26; 1045b 27-1025a 13; 
1069a 18-1071b 2. And concretely Ibid., VІ, 1, 1025b 1-1026a 34 и ХІІ, 6, 1071b 3-1072a 19, he 
encounters the unchangeable and invisible divine substance but without deepening in the subject.  
19 A. Tuilier, “Le sens du terme ὁµοούσιος dans le vocabulaire théologique d’Arius et de l’École 
a’Antioche”. SP 3 (1961), p. 424.  
20 Ivan Christov, “The terms οὐσία and ὑπόστασις in 38 Letter of St. Basil the Great”. Archiv für 
mittelalterliche Philosophie und Kultur, Heft IV, LIK Verlag, Sofia-Munich 1997, p. 32. (in Bulgarian) 
21 Porphyrii Isagoge et in Aristotelis Categorias commentarium (CAG IV,1, p. 88-100).  
22 De mysteriis, III, 21 [150.9], Transl. with Introd. and Notes by Emma C. Clarke, John M. Dillon, 
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Following this logic it seems that for the Neo-Platonists God could be just a 
primary substance because, if He is a secondary one and if the Son is a coessential part 
(µέρος ὁµούσιον) of the Father, this kind of complexity would make God changeable and 
would lead to the existence of another, initial third substance.  

We should not forget another very important element of the Neo-Platonic 
interpretation of Aristotle. The Neo-Platonic commentators of Aristotle like Ammonius,23 
Olympiodorus24 and Simplicius25 make a clear distinction between the first four categories 
of Aristotle (οὐσία, τὸ ποιόν, τὸ ποσόν, πρός τι) and the other six categories (ποιεῖν, 
πάσχειν, ποῦ, ποτέ, κεῖσθαι, ἔχειν) by pointing out that the second group of categories is 
formed by means of combinations of the categories in the first group which are primary. In 
this way they put them in a hierarchical system which is typical of Neo-Platonism and 
which seems to create an artificial “harmony” between Aristotle and Plato. Such attempt to 
put the categories of Aristotle into a Neo-Platonic hierarchy leads to the conclusion that not 
all the categories could be applied to transcendent realities.26 Hence in Neo-Platonism it is 
impossible to use any of the Aristotelian categories in the case of the Divine.  

In between we have to point out that the Peripatetic logic and teaching about the 
substances was used by the six bishops who condemned Paul of Samosata in 268/9 in 
Antioch. They accepted οὐσία as an individual reality in order to expose the Sabellian 
teaching of Paul and to unmask his understanding of ὁµοούσιον. The key point here is that 
the peripatetic speculation in this period of time was subject to a very active reinterpretation 
by the promoters of the emerging Neo-Platonism which probably made Aristotelian thought 
come to Arius through a Neo-Platonic mediator.  

In this perspective it seems that Arius followed the counciliar experience of the six 
bishops from the council of Antioch and attributed to each of the persons of the Trinity and 
individual οὐσία.27 Maybe he believed that τὸ ὁµοούσιον makes the divine substance a 
secondary one, i.e. a composite and changeable substance inside of the reality that is subject 
to sense perception. Arius refuses to accept one single substance for the three persons of the 
Holy Trinity because, in the logic of Aristotle, it would not be anymore a real substance, 
but rather a secondary one. Within a Neo-Platonic perspective this would imply a complex 
substance that could be observed in the world of the sense perception alone; it would be 
also another substance, different from the Father and the Son but composed by them both. 
Obviously he rebukes his bishop Alexander who preaches that the Son is a coessential part 
of the Father28 because µέρος ὁµοούσιον is the exact phrase we find in the text of the letter 

                                                                                                                            
Jackson P. Hershbell, 2003, p. 170-172.  
23 In Aristotelis Categorias commentarius (CAG IV, 5, p. 92,6-17).  
24 In Categorias commentarium (CAG XII, 1, p. 54,4-26).  
25  In Aristotelis Categorias commentarium (CAG VIII, p. 295,4-296,1).  
26 See V. Todorova&Chr. Todorov, “About the Other six categories. A problem of logic in the Neo-
Platonic interpretation of Aristotle”. Archiv für mittelalterliche Philosophie und Kultur, Heft XV, LIK 
Verlag, Sofia-Munich 2009, p. 7-32. (in Bulgarian)  
27 According to St. Epiphanius, the bishops who excommunicated Paul of Smosata in 268/9 in Antioch, 
were ascribing individual or primary substance to the Son (Adv. haer., 78, 12. PG 42, 428A-C); he points 
out that they understood οὐσία as ὑπόστασις and refused the existence of only one single divine substance 
(οὐσία) on its own. This reference implies a theological reflection in which the logic of Aristotle plays a 
very important role and which the Alexandrian presbyter Arius seems to have faithfully followed.  
28 Probably the same objection raised the six bishops who excommunicated in 268/9 Paul of Samosata 
because he merges the Persons of the Trinity. Later St. Basil says that opponents of Paul apprehended the 
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of Arius to Alexander.29  
What we could presume is that for Arius the Father and the Son are individual 

indivisible substances which in Aristotle and in Porphyry are primary substances. But 
within the context of an unquestionable monotheism this leads to nonsense since it implies 
the existence of two deities.30 Therefore Arius rejects such teaching and emphasizes that it 
destroys the divine monarchy (µοναρχία). If both the Father and the Son existed together as 
two components in relation to each other they, according to Arius, would be two divine 
principles. The reason for that is that, according to the Aristotelian logic, the Father and the 
Son must be two principles in order to be correlative (ἀντιστρέφοντα).31 This is exactly the 
reason why Arius said that God is before the Son Who did not exist before being born (οὐκ 
ἦν πρὶν γένηται).32 In his letter to Eusebius of Nicomedia Arius is absolutely direct in his 
statement that the Son is “established”, “born” and “created” and that He did not exist 
before being created by the will of God out of nothing but not out of God’s substance.33 
Hence Arius presumes that God has to be regarded as God in Himself before the existence 
of the Son and before the Revelation of God as Father.34 In the quoted letter to Alexander 
we find the following passage: “God, the first cause, is absolutely one, without beginning. 
The Son, born by the Father out of time, is created and shaped before the ages and He did 
not exist before being born. But already born out of the time, before all other things, He has 
his existence from the Father. He is not eternal, neither coeternal with the Father, neither is 
unbegotten together with Him (συναγένητος): He does not have being together with the 
Father, as some people say, as being in relation, introducing in this way two uncreated 
principles (οὐδὲ ἅµα τῷ Πατρὶ τὸ εἶναι ἔχει, ὥς τινες λέγουσι τὰ πρός τι, δύο ἀγεννήτους 
ἀρχὰς εἰσηγούµενοι). But as a monad and universal principle God is beyond everything”.35  

We see that the Son has His beginning and there was a pre-time period when He 
did not exist. According to Arius He is just a creature (κτίσµα, ποίηµα) similar to all other 
creatures.36  

It should be pointed out that in this text there is a very important allusion to the 
philosophical terminology and spirit of the time. According to this letter as well as 
according to a statement of Theodoretus in the middle of the 5th century, Arius considered 
the three divine persons as irrelative individual (primary) substances.37 The fact that Arius 
mentions the substances in their relation is not occasional. In the late 3rd and early 4th 

                                                                                                                            
ὁµοούσιον would not introduce partition in the divine substance (οὐσία) (Epistula LII . PG 32, 393A). 
According A. Tuilier this testimony is evidence that the bishops who judged Paul based their arguments 
on Aristotle’s logic (Op. cit., p. 424-425).  
29 Interestingly enough in this letter the phrase µέρος ὁµοούσιον is ascribed to the Manicheans: 
Athanasius, Epistola de synodis, 16 (PG 26, 709A); Epiphanius, Adv. haer., 69, 7 (PG 42, 213B).  
30 See Athanasius, Oratio I adversus Arianos, 14 (PG 26, 40C-41D).  
31 Categoriae, VII,6b 28 sq.  
32 Athanasius, Epistola de sententia Dionysii, 4 (PG 25, 485A).  
33 Epiphanius, Adv. haer. 69, 6: Epistola Arii ad Eusebium (PG 42, 209-212).  
34 Cf. Alexandrus, Op. cit. (PG 18, 573AC).  
35 Athanasius, Epistola de synodis 16 (PG 26, 709BC). Epiphanius also quotes the same text: Adv. Haer., 
69, 8. PG 42, 216A). He refers this text almost word by word except the συναγέννητος  instead 
συναγένητος.  
36 See Athanasius, Oratio I adversus Arianos, 6 (PG 26, 24A); Ibid. col 21AB: θελήσας [ὁ Θεὸς] ἡµᾶς 
δηµιουργῆσαι, τότε δὴ πεποίηκεν ἕνα τινὰ καὶ ὠνόµασεν αὐτὸν Λόγον καὶ Σοφίαν καὶ Υἱόν.  
37 See Theodoretus Cyrensis, Eranistes, Dial. І (PG 83, 113A); cf. Athanasius, Epistola de synodis, 16. 
(PG 26, 709BC); Epiphanius, Adversus haereses, 69 (PG 42, 216A).  
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century Church the Aristotelian category “relation” (the technical term is πρός τι) has had 
probably become a conventional way of expressing the simultaneous existence of the 
Father and Son.38 At the beginning of the triadological debates some Christian thinkers 
most probably have had already resorted to Aristotle’s help in using this category to explain 
how the Father and the Son existed simultaneously (they are given together, ἅµα τῷ Πατρὶ 
τὸ εἶναι ἔχει, ὥς τινες λέγουσιν) and eternally.39  

Obviously Arius as criticized the Church use of the Aristotle’s category of 
“relation” as it is explained in chapter 7th of the Categories and applied to transcendent 
realities.40 Most probably the basic text in Aristotle that was used as a basis was: “It is 
obvious that the sides in one relation are given by nature together” (δοκεῖ δὲ τὰ πρός τι 
ἅµα τῇ φύσει εἶναι).41 Actually, for Aristotle this category is not very important because 
for him the relative existence of two realities is not an absolutely universal principle; he 
sees some obstacles in applying it in some particular cases.42 In his later works it simply 
disappears from the number of the categories. But in the Neo-Platonic interpretation of the 
categories, as it was already mentioned, the category of “relation” appears to be very 
important because it is in the group of the four primary categories in the specific hierarchic 
order used by the Neo-Platonic interpreters of Aristotle. As it was already mentioned, for 
the Neo-Platonists the combinations of these four categories shape the six secondary ones. 
But according to Neo-Platonism all of them together are absolutely inapplicable to 
transcendent realities. Obviously Arius, following the same logic, accepted that the 
correlativity of two objects in relation could be applicable only within the context of the 
reality of sense perception and does not apply out of it. As we have already seen, a similar 
situation was found in the case of the term ὁµοούσιον. Following the same logic in their 
theological speculation the defenders of Arius in 357 on the Council of Syrmium gave up 
using the category οὐσία, considering it as inapplicable to God.  
 

* 
 
In conclusion we could not disagree with Rowan Williams that the possible 

sources of the Arian heresy lay mostly in Neo-Platonic philosophy, especially in the 
attempt to harmonize Aristotle with the Platonic tradition. We could add to his arguments 
another one that he did not mention, namely, the adoption of a specific hierarchical 
interpretation of the categories of Aristotle and the refusal to apply them to God.  

 However, it would be hard to agree with him that to Arius “the strictly 
philosophical issues are of small concern”.43 There are very few of original texts of Arius 
currently available. Even R. Williams agrees that we can not reconstruct his philosophical 
education because of the lack of his writings.44 The prominent common perception that he 
was trained in dialectics has a later origin: it comes from the church historians Socrates, 
Church History (I, 5) and Sozomenus, Church history (I, 15). It would be therefore 
impossible to make firm conclusions. But what we see from Arius’ texts and from the 

                                                 
38 See R. Arnou, „Arius et la doctrine des relations trinitaires”. Greg 14 (1933), p. 269.  
39 See Athanasius, Epistola de synodis, 16 (PG 26, 709C). 
40 Cf. Aristoreles, Categoriae, VІІ, 6a 36 sq. 
41 Ibid. VII, 7b, 15 sq. 
42 Ibid. VII, 7b, 20-30 et sq. 
43 R. Williams, Arius, Heresy and Tradition, p. 30. 
44 Ibid. p. 31. 
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references to his texts made by others is that Arius is not a systematic in his philosophical 
Neo-Platonism (at least we have not enough evidences); but he was engaged to defend 
principle positions of the philosophical convention of his time without being innovative 
enough as a philosopher. As a Christian thinker he is inclined to neglect some of the 
unquestionable elements of the Christian tradition in order to preserve some of the 
fundamental logical principles in the Neo-Platonic interpretation of Aristotle. This approach 
was reconsidered very successfully by the Cappadocian Fathers who, after realizing the 
slippery character of the Nicene terms ὁµοούσιος and ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός from the 
symbol, succeeded in using the philosophical (mainly Neo-Platonic) presuppositions of 
their time to express the mystical experience of the Ecclesiastical tradition in transmitting 
the Gospel. They, in a creative and innovative way, transformed the semantic meaning of 
some of the conventional philosophical terms to provide an authentic articulation of the 
apostolic faith. They succeeded in promoting the use of ὑπόστασις in the case of primary 
substances and left the word οὐσία to be used in the case of common substances alone. 
They made this by emphasizing the communicative character of the internal life of the Holy 
Trinity as a περιχώρησις of the three divine ὑποστάσεις, in which the divine οὐσία exists, 
and out of which there is no divine substance as such. In the thought of the Cappadocian 
Fathers the identification of the divine οὐσία with the relations among the ὑποστάσεις 
allows them to think philosophically about the eternal relations in the divine substance and 
life. By putting on the foreground the ὑποστάσεις of the Trinity they preserved, even within 
the terminological context of contemporary philosophy, the oneness of the divine substance 
by thinking of the Father as of the only source of the whole divinity and as a beginning of 
the divine µοναρχία. Their main contribution as Christian thinkers could be found in the 
overcoming of the deadlock of the prolonged Post-Nicene quarrel in the middle of the 4th 
century when the defenders of Arius used to find his understanding of the Trinity as the 
only logically and philosophically adequate one. 
 
 

Literature 
 
Ancient authors: 
 
Aristotle, Categoriae, in: Selected Works in 6 vols. Vol. I, The Organon, Part I. 

Translated with Introduction and Notes by Ivan Christov, Sofia: “Zachary Stoyanov” 2008, 
(bilingual Greek and Bulgarian edition).  

--, Metaphysica, in: W.D. Ross, Aristotle's metaphysics, 2 vols. Oxford: Clarendon 
Press, 31970. 

Alexandrus Alexandrinus, Epistolae de Ariana Haeresi, PG 18, 548-585. 
Athanasius, Epistola de sententia Dionysii, PG 25, 477-512. 
--, Orationes adversus Arianos, PG 26, 12-525.  
--, Epistola de synodis Arimini in Italia et Seleuciae, PG 26, 681-793.  
Basil, Epistulae, PG 32, 219-1114. 
Epiphanius, Adversus haereses PG 42, 9-755.  
Iamblichus, De mysteriis. In: E.C. Emma, J.M. Dillon & J.P. Hershbell (ed), 

Iamblichus: On the Mysteries. Atlanta: Society of Biblical Literature 2003. 
Porphyrius, In Aristotelis categorias expositio per interrogationem et 

responsionem. in: A. Busse (ed.), Porphyrii isagoge et in Aristotelis categorias 
commentarium (Commentaria in Aristotelem Graeca 4.1) Berlin: Reimer, 1887, 55-142. 

Socrates, Historia ecclesiastica, PG 67, 30-841. 



 211

Theodoretus Cyrensis, Eranistes seu Polymorphus, PG 83, 27-317. 
 
Secondary literature: 
 
Arnou, R., „Arius et la doctrine des relations trinitaires”. Gregorianum 14 (1933), 

269-272  
Bardy, G., “La Thalie d’Arius”. Revue de philologie, de litterature et d’histoire 53 

(1927), 211-233.  
Boularand, E., “Les débuts d’Arius”. Bulletin de littérature ecclésiastique, 65 

(1964), 175-187. 
Christov, I., “The terms οὐσία and ὑπόστασις in 38 Letter of St. Basil the Great”. 

Archiv für mittelalterliche Philosophie und Kultur, Heft IV, LIK Verlag, Sofia-Munich 
1997 (in Bulgarian) 

Florovsky G., Collected Works, Volume 7: Eastern Fathers of the Fourth Century. 
Buchervertriebsanstalt: Vaduz, Europa, 1987. 

Ghellinck, J. de, “Quelques appreciations de la dialectique et d’Aristote durant les 
conflits trinitaires du IVe siècle”. Revue d’Histoire Ecclésiastique 26 (1930), 5-42.  

Harnack, A., Lehrbuch der Dogmengeschichte, Bd. II, 4. Aufl., Tübingen, 1909. 
Koev, T., The Dogmatic Formula of the First Fourth Ecumenical Council. Sofia: 

Synod Publishers, 1968 (in Bulgarian).  
Μαρτζέλου, Γ., «Ἡ ἔννοια τῆς θεότητας καὶ ἡ ἔννοια τῆς δηµιουργίας κατὰ τοὺς 

Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. ∆υὸ σηµεῖα σύγκρουσης τῆς πατερικῆς σκέψης µὲ τὴν ἀρχαία 
ἑλληνικὴ φιλοσοφία». In: Γ. Μαρτζέλου, Ὀρθόδοξο δόγµα καὶ θεολογικὸς προβληµατισµός. 
Μελετήµατα δογµατικῆς θεολογίας Β΄, Θεσσαλονίκη: Πουρναρᾶ, 2000. 

--, Οὐσία καὶ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸν Μέγαν Βασίλειον. Συµβολὴ εἰς τὴν 
ἱστορικοδογµατικὴν διερεύνησιν τῆς περὶ οὐσίας καὶ ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ διδασκαλίας τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη,  21993.   

Pollard, T.E., Johannine Christology and the Early Church (Society for New 
Testament Studies Monograph Series 13), Cambridge: Cambridge University Press 1970.  

--, “The Origins of Arianism”. Journal of Theological Studies. N.s. 9 (1958), 103-
111.  

--, “Logos and Son in Origen, Arius and Athanasius”. Studia Patristica 2 (1957), 
282-287. 

Stead, C., “Was Arius a Neo-Platonist?” Studia Patristica 32 (2001), 39-51.  
Todorova, V. & Chr. Todorov, “About the Other six categories. A problem of 

logic in the Neo-Platonic interpretation of Aristotle”. in: Archiv für mittelalterliche 
Philosophie und Kultur, Heft XV, LIK Verlag, Sofia-Munich 2009, p. 7-32. (in Bulgarian)  

Tuilier, A., “Le sens du terme ὁµοούσιος dans le vocabulaire théologique d’Arius 
et de l’École a’Antioche”. Studia Patristica 3 (1961), 421-430.  

Williams, R., Arius, Heresy and Tradition, London: Darton, Longman and Todd, 
1987 

--, “The Logic of Arianism”. Journal of Theological Studies 34 (1983), 56-81.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 212

Светослав Риболов  
 

НОВИ ПОГЛЕД НА AРИЈЕВУ ФИЛОЗОФСКУ ПОЗАДИНУ 
 
Аутор следује тези изнетој у чувеној студији Роуана Вилијамса да могући 

извори Аријеве јереси лежe углавном у неоплатонистичкој филозофији, посебно у 
њеном настојању да усклади Аристотела са платонистичком традицијом. Мeђутим, 
аутор низу Вилијамсових аргумената додаје још један, који Вилијамс не помиње, а 
који се тиче усвајањa одређенoг хијерархијског тумачења Аристотелових категорија, 
као и одбијања да се оне примене на Бога. и одбијање да их примењују у Богу. Aутор 
се, такође, не слаже са Вилијамсом да су строго филозофскa питањa безначајна или 
од малог значаја за Арија. 
 
 
 
 
 
 



 213

Crkvene studije, Ni{ / Church Studies, Nis                                             10-2013, 213-237 

УДК 26/28(497.2)“03/05“ 
 

 
 

Юлия Вълева 
Пловдивски Университет „ Паисий Хилендарски“, Пловдив 
Институт за изследване на изкуствата към Българската академия на науките, 
София - България 
e-mail: jvaleva@yahoo.com 

 
ХРИСТИЯНИЗАЦИЯТА НА ПРОВИНЦИЯ ТРАКИЯ 

ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИ И ЕПИГРАФСКИ ДАННИ (IV–VI в.) 
 
Резюме: Християнизацията на балканските провинции е протичала 

неравномерно. Докато жителите на някои градове по крайбрежието на Егейско 
море са чули Божието слово от самия апостол Павел, населението на планинските 
области от вътрешността, например бесите в Родопите, са били покръстени през 
V в. Погребалните ритуали, религиозните практики и епиграфските паметници 
определено показват езическата същност на духовния живот в провинциите, 
населени с траки, поне до втората половина на IV век. Именно съжителството на 
езическите култове и християнската религия правят изучаването на века на 
Константин така важно. Християнството постепенно се разпространява сред 
обществото през V и VI век и дава нов облик не само на религиозния пейзаж в града 
и провинцията, но и на светската сфера, изявено най-добре в украсата на богатите 
къщи. Основната част от раннохристиянските паметници е намерена в големите 
градове на провинция Тракия, но и в селските райони са проучени много църкви и 
християнски погребения. Близостта на Константинопол е била от голямо значение 
за материалното и духовното развитие на провинция Тракия.  

Ключови думи: християнизация, църква, базилика, манастир, мартирий, 
погребален комплекс, раннохристиянски стенописи, мозайки, раннохристиянски 
надписи, олтарна преграда, амвон, хризма, ангел, Филипополис, Диоклецианополис, 
Августа Траяна-Берое. 

 
Християнизацията на балканските провинции е протичала неравномерно. 

Докато големи градове като Тесалоника, Филипи и Атина са били посещавани от 
апостолите, някои части от населението във вътрешността на полуострова са чули 
Божието слово век след Миланския едикт, например, бесите в Родопите, покръстени 
от Никита Ремесиански (ок. 335-414). Така че думите на Тертулиан (ca. 160–ca. 220) 
за това, че варварските народи били вече християнизирани по негово време, трябва 
да се възприемат като реторично преувеличение (Adv. Jud. 7.4)1. Нашите извори за 
най-ранната история на християнството в тракийските земи идват от Деянията на 
апостолите, агиографската литература, многобройните християнски надписи и 

                                                 
1 PL 2.650: “In quem alium universae gentes crediderunt, nisi in Christum…? Et ceterae gentes, ut jam 
Getulorum varietates,…et Sarmatorum et Dacorum et Germanorum et Scythorum….” Cf. Col 3:11; 
Zeiller 1918, 29. Критика при Болотов 1994, т. II, 235-237, който с право отбелязва зависимостта на 
текста на Тертулиан от Деянията на апостолите. Вж. също Pallas 1975; Von Harnack 1924, 489; 
Zeiller 1918, 218. 



 214

археологическите проучвания. Наистина, често християнската традиция е объркана и 
противоречива, но има и сведения, които могат да се вземат под внимание, например 
това на Евсевий за епископите Елий Публий Юлий и Сотас, които са действали през 
II век, съответно в  Девелт и Анхиалос (провинция Хемимонт) (Eus. HE V, 19, 3). В 
подкрепа на думите на Евсевий идва синодалното писмо на Аполинарий 
Хиераполски, насочено срещу монтанистката ерес2 и по-късно копирано от 
Серапион, епископ на Антиохия (ок. 198/9-211), в което епископът на Девелт е 
поставил своя подпис. 

Независимо от тези спорадични данни и логичното предположение, че още 
през I в. е имало редки прониквания на християнски мисионери, специално в 
гръцките колонии по крайбрежието на Егейско, Мраморно и Черно море, ще трябва 
да приемем написаното от  Евсевий Кесарийски през 337 година, че църквите в 
Мизия и Панония са все още млади (Vita Const. IV. 43. 1). 

Смята се, че в известна степен разпространението на християнството в 
балканските провинции се дължи на преселващи се хора с близкоизточен произход, 
по презумпция не само по-близко запознати с християнството, но и негови адепти. В 
Панегирика в чест на Констанций Хлор от 297 или 298 г., директно се казва, че 
преселници в Тракия от Азия са  „донесли светлината и християнството в Тракия“ 
(Paneg. Lat. 5, V, 21). Сред източните заселници във Филипопол има и войници3, а те 
са едни от основните герои в християнската агиографска литература. Войници са и 
тридесет и седемте мъченици от Филипопол, убити заради вярата си през 304 г. до 
източната порта на града (ἀνατολική πύλη τῆς πόλεως). Тук именно е открит 
мартириум, за който се предполага, че е свързан с техния култ4 (фиг. 1). 

Надписите от ранния IV век са много редки и при това, не винаги убедително 
датирани.  Един надпис от с. Болярци, Пловдивско, често се цитира във връзка с 
ранното християнство в тракийските провинции, тъй като е датиран в III-IV в. от Г. 
Михайлов5. В него всъщност са комбинирани два надписа със споменаване на две 
жени, носещи името Κυρίλλα (втората – Αυρ(ήλια) Κυρήλα). Кирила от първия надпис 
е посочила своята родина – Лаодикея, градът в долината на р. Ликос във Фригия 
(Пакациане от началото на IV в.), в който християнството се разпространява още при 
неговото зараждане, както свидетелства Откровението на Йоан (3:14-16) и 
Посланието към колосяните, жителите на съседния на Лаодикея град (4:13, 16)6. 

Броят на християнските надписи в провинция Тракия се увеличава 
значително през V-VI в.7 Сред по-интересните може да се спомене намереният в 

                                                 
2 Tabbernee 2007, 22-33. 
3 От времето на Флавиите: Mihailov IGBR III, 1, 1410: Топалилов 2012, 13; от времето след 
Хадриан: CIL XVI 22, споменаващ ветеран от Aigaia (Cilicia); други надписи: CIL III 6232 (p. 1336), 
Archaeologisches Beiblatt. XXX, 1937, 66, no. 1. 
4 Bospatchieva 2001, 59-69; Boyadjiev 2001, 71-75; Топалилов 2012, 93-94, 137. 
5 Mihailov IGBR III, 1, 1961, 221, No. 1448. 
6 Beševliev 1964, 151-152, No. 220; вж. бел 2 на с. 152 с препратката към Ruge in RE (Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (Pauly–Wissowa )12, 1924, 722 (No. 5), 723 f., 
който предлага идентифицирането на града. 
7 Надписи от IV в. от Филипопол: на името на Татиан, имигрант от източните земи и свещеник, 
датиран от Лоран в IV в., а от Грегоар – около 311 г.: Laurent 1939; подробно Beševliev 1964, 140-
143, No. 207.; на Наркис, „[почиващ] в мир“: Beševliev 1964, 143-144, No. 208; на Зиновис 
Антиохеус от града Ларманаза (?), поставен между IV и V в.: Beševliev 1964, 145-146, No. 210; на 
деветмесечния Леонт с точна дата 4 юли 405 г. на основание на споменатия в надписа консул 
Флавий Антемий за 405 г.: Археологически музей, Пловдив, инв. №  II-637, Шаранков 2007, 288-
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Августа Траяна-Берое (днес в квартала „Трите чучура“, Стара Загора)8. Той е бил 
гравиран върху мраморна плоча, покриваща гроб в базиликата на манастир. По 
палеографски данни е датиран в V-VI в. Отличава се с правилна метрика и 
грамотност и се предполага, че авторът е духовник. В надписа е цитиран Омир и 
неговият добре познат и често припомнян в тази епоха стих „земята не храни нищо 
по-жалко от човека“ (Омир, Од. XVIII:130). Забележително е споменаването на името 
на Омир в този надпис, което, по думите на изследователя, е единствен случай сред 
„стотиците метрични надписи, които цитират или подражават на Омир”.  

В Диоклецианопол също са намерени надписи, чиито общи белези показват 
съществуването на местно ателие за тяхното производство. Без съмнение, най-
важният сред тях е намереният в базилика № 3. Той е на гръцки език и в него се 
казва, че църквата е посветена на Св. Стефан. Името на погребания е Теодор, vir 
clarissimus, но се говори и за сина му Йоан, носещ титлата „протектор“9. В надписа 
има стремеж към красив изказ и образност; той започва с игра на думи, основана 
върху името Теодор (Божи-дар): „+ Θεοῦ δῶρον προσεκοµήσθη...Θεόδωρος τῆς λαµπρᾶς 
µνήµης...”. Както в цяла Тракия, така и в Диоклецианопол, повечето надписи датират 
от V-VI в.10; един е точно датиран в 582 г., поставен за Соломон, „мегалопрепестат“ 11.  

От голяма значение за християнизацията на тракийските земи е 
превръщането им в хинтерланд на Константинопол. Влиянието на столицата става 
все по-силно, успоредно с нейното утвърждаване във вселенската църковна йерархия. 
Култовата архитектура в провинция Тракия особено добре отразява тази връзка. Една 
част от църквите възникват на мястото на езически светилища12, други са построени 
на неутрални места. Досега в Пловдив – античния Филипопол, столицата на 
провинция Тракия, и неговата околност са намерени осем раннохристиянски 
базилики. Сред тях най-голяма е т. нар. „Епископска“ базилика, построена източно от 
агората на града13. Тя е трикорабна, едноапсидна, с бема, изнесена в предапсидното 
пространство и леко повдигната над останалото подово ниво. Пред бемата се е 
издигал мраморен амвон, почти в оста на църквата, леко изместен на юг. 
Построяването на базиликата е датирано във втората половина на IV в. Второ 
мозаично ниво изцяло е покрило базиликата в първата половина на V в. Третата 
четвърт на VI в. е посочена като последна фаза в съществуването на базиликата, след 
което върху нея се е развил некропол. Една част от базиликата все още не е проучена 
докрай, но разкопаните части показват богата мозаична украса на подовете с 

                                                                                                                            
289; на един бивш трибун, датиран във времето на консула Флавий Юстиниан, т.е. бъдещия 
император Юстиниан, именно 7 март 528 г.: Археологически музей, Пловдив инв. № II-387, 
Шаранков 2007, 295-297; на Бона, и друг, на примикерия Нумериан, датирани в V-VI в.: днес в 
Археологическия музей, Пловдив, съответно инв. № II-351 и инв. № II-745, Шаранков 2007, 289-
290 и 291-294. 
8 Днес в Регионалния исторически музей на Стара Загора, № 3Сз174: Буюклиев 1994 и Шаранков 
2004. 
9 Иванова датира надписа не по-късно от края на VI в. (Иванова 1937, 227-228), Бешевлиев – V-VI 
в. (Beševliev 1964, 155-157, No. 224). 
10 Beševliev 1964, 157-159, No. 225-226 с критика на Иванова, Цончев и Апостолидис. 
11 Beševliev 1964, 159-160, No. 227. 
12 Такава е ситуацията в жилищния квартал „Трите чучура“ в Стара Загора, където е бил основан 
манастир, съществувал между IV и VI век на мястото на светилище на Юпитер Долихенски от II-
III в.: Буюклиев 1994.  Базилика № 4а в Диоклецианопол също е построена през ІV в. върху 
езически храм: Цончев 1935-1936, 164. 
13 Кесякова 1989; Kessiakova 1989; Кесякова 2011. 
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разнообразие на мотивите (фиг. 2) и някои иконографски решения, специфични за 
продукцията на филипополските мозаични ателиета14. За направата на тесерите са 
използвани местни скали от Родопите15.  

Друга църква, наречена „Малката базилика“, се намира в източната част на 
Филипопол, близо до крепостната стена16. Отвъд стената са намерени както жилища 
на занаятчии, така и елинистически некропол от IV-II в.пр.н.е., заместен от 
християнския през V-VI в. Базиликата има три кораба, нартекс и една апсида (фиг. 3-
а). Предполага се, че през първия период от нейното  съществуване от север е имало 
портик. Олтарното пространство е било оградено от олтарна преграда, но от нея не е 
останало нищо, освен следите от блоковете в нейната основа. В апсидата може би е 
имало синтрон. Бемата, разположена пред апсидата, е била с 0.70 м по-висока от 
нивото на наоса. Западно от олтарната маса е имало и амвон от тухли, вероятно 
облицован с мраморни плочи; принадлежал е на константинополския тип със стъпала 
от изток и запад. Олтарната преграда, олтарната маса и амвонът са били монтирани 
върху положената преди това подова мозайка.  

След като базиликата от този първи период загива от пожар, над нейните 
руини е издигната втора църква, в която планът на първата е запазен. Тя остава 
трикорабна и едноапсидна, но нартексът се разчленява на три части, съответстващи 
на средния и страничните кораби (фиг. 3-б). Повдигнатото ниво на наоса се 
изравнява с нивото на бемата. Добавеният през втория период баптистерий има 
кръстовидна писцина, закрита от киворий в коринтски стил. Подът на баптистерия е 
украсен с мозайки, сред които се откроява запазеното изображение на млад елен 
(фиг. 4). Един параклис, разположен по дължината на южната страна на църквата, е 
съществувал и през двата строителни периода. Първата църква е датирана в V в., 
втората – в първата половина на VI в., с пристрояването на баптистерия във втората 
половина на VI век. Едно сравнение на елена от мозайката в баптистерия с подобен 
образ на млад елен от църквата върху Алтън-тепе при Ерзинджан в антична Армения 
(днес Турция)17, датирана в Юстинианово време, подкрепя предложената датировка 
за филипополския паметник (фиг. 5). Към всички забележителни находки в тази 
църква се добавят и двата надписа: единият, върху мраморна плоча, намерена при 
амвона, другият – в мозаична техника непосредствено пред бемата18.  

Много раннохристиянски църкви са проучени в Хисаря, античния 
Диоклецианополис, който е бил разположен на 10 км встрани от главния път между 
Филипопол и Ескус и съединен с него чрез разклон, почти както и днес. Градът е бил 
популярен с лековитите си минерални извори и е споменат в „Пътеводителя“ на 
Хиерокъл като един от петте града на Тракия. В Епархийските списъци  от VII до X в. 
Диоклецианопол се посочва като епископия, подчинена на Филипополската 

                                                 
14 Кесякова 2011, 178;  срв. Bospachieva 2002; също така Кесякова, 2001, 147. 
15 Кесякова 2011, 197-198. 
16 Bospachieva 2002. 
17 Can 2009. 
18 Каменният надпис е поставен „в памет“ на „Ти(берий) Оф...“. Вторият е изработен  от червени 
камъчета върху бял фон и вероятно дава имената на ктиторите. Според Герасимова в него е имало 
шест реда, горните два от които са съзнателно унищожени в античността. Тъй като името на 
ктитора не е запазено, но присъстват думите „победител“ (VICTOR) и „патрикий“, Герасимова 
свързва надписа с Базилиск, един неуспял византийски император (475-476), който в битието си на 
генерал е спасил Филипопол от разбунтувалите се готи (471): Герасимова 2002. Четенето на 
Шаранков е друго – Патрикий и Виктор за него са собствени имена: Sharankov, Année epigr. 2003 
(2006), 530, No. 1572. 
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архиепископия19. В Хисаря и околностите са разкрити дванадесет раннохристиянски 
базилики, предимно трикорабни, с полукръгли апсиди, с притвори и с допълнителни 
помещения, баптистерии и параклиси20. Но всяка базилика има и своите особености. 
Интересна е № 1, с разположението си по дължината на крепостната стена, на мястото 
на казармите21 (фиг. 6). Тук е характерна формата на апсидата – полукръгла отвътре и 
тристенна отвън; олтарното пространство е било леко повдигнато и заградено от 
преграда, четири от мраморните плочи на която, украсени с кръстове и розети, са 
открити по време на разкопките на Б. Филов, заедно с фрагменти от сигмовидна 
олтарна маса22. На основата на стратиграфските анализи и формата на апсидата, 
базилика № 1 е датирана след средата на V век. Базилика № 3, разположена извън 
укрепения град23, вероятно е имала  деамбулаторий, чиято цел е била да улесни 
шествието около мощите, поставени под олтара, над който се е издигал киворий (фиг. 
7). Намерена е част от олтарната преграда, а в северния кораб – зиданият гроб,  покрит 
със споменатата вече надгробната плоча с името на патрона на църквата Св. Стефан.  

Друга интересна базилика, под № 4б, има трансепт между корабите и 
апсидата (фиг. 8). Олтарна преграда е ограждала пространство, под което е открита 
циста с поставен в нея оловен реликварий. По план тази базилика се сближава с 
базиликите с трансепт в Гърция и някои единични подобни църковни сгради в 
Румъния24. Към северозападната страна на църквата са пристроени баптистерий и 
катехумений, което подсказва, че църквата е била енорийска. В тази базилика са 
намерени две плочи с надписи, чиито стил и палеография са подобни на плочата от 
базиликата Св. Стефан (№ 3). Това води В. Иванова към извода, че в Диоклецианопол 
е имало местна работилница за надгробни надписи25. 

Базилика № 6 е трикорабна, с една полукръгла апсида, притвор и двор26. В 
източния край на двата странични кораба са обособени дяконикон и протезис с 
входове към тях както от самите кораби, така и от олтарното пространство (фиг. 9). 
Така по същество се получава сложен олтар, който обаче не е проявен чрез три 
външни апсиди. Под олтара на базиликата има крипта, покрита със свод и украсена с 
рисувана имитация на мраморна облицовка27.  

Сложният олтар при базилика № 9 вече е проявен и външно чрез три 
полукръгли апсиди28. Вътре в църквата мястото му в предапсидното пространство е 
очертано от килим от мраморни плочки и тухли в opus sectile. Намерени са 
фрагменти от олтарната преграда – мраморни колонки с квадратни бази. 
Особеностите на олтара датират базиликата във втората половина на VI в.  

Една особено интересна базилика е открита при Белово, в северозападните 
Родопи (фиг. 10).  Два реда от по четири Т-образни стълба разделят вътрешното 
пространство на среден и странични кораби. От южната страна на триделния нартекс 

                                                 
19 Гръцки извори за българската история (ГИБИ) III 1960, 184, 1871, 188, 196; последно за 
Диоклецианопол: Madzharov 2012. 
20 За базиликите подробно: Маджаров 1993, 124-141. 
21 Бояджиев 1967, 101-106; Маджаров 1993, 101-105 (за казармите), 125-128 (за църквата). 
22 За олтарните плочи, днес в Националния археологически музей в София, инв. № 1054 и № 
1055: Досева 2005, 23; за олтарната маса: Маджаров 1993, 127. 
23 Иванова 1937, 217-232; Маджаров 1993, 130-132. 
24 Маджаров 1993, 133. 
25 Иванова 1937-а, 306; Kalinka 1906, 288-289, No. 365. 
26 Цончев 1937-1939; Маджаров 1993, 135-136. 
27 Маджаров 1993, 136; Valeva in Corpus 1999, 50-51. 
28 Маджаров 1971; Маджаров 1993, 139-140. 
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се влиза в триконх.  Базиликата е била засводена и дори днес на места могат да се 
видят основите на балдахиновите сводове. За време на построяването на базиликата 
се предлага средата на V век, неговият край, но също и VI–VII в.29 Изграждането на 
тази солидна църква дълбоко в планината предполага тя да е имала периболос (в 
случая отбранителен двор); много е възможно да е била манастирска сграда през 
дълъг период, но може и да е обслужвала непознато засега близко селище. 

Проучените църковни сгради в провинция Тракия дават информация за 
елементите и разпределението на литургичното пространство в тях. Олтарните 
прегради имат особено важна роля в структурирането на това пространство, поради 
което се появяват рано в църковния интериор. Олтарната преграда е символ на Гроба 
Господен и на победата на Христос над смъртта, както ясно е формулирал Св. 
Герман Константинополски (ок. 634 – ок.  732)30. В църквите в провинция Тракия 
олтарните прегради са във вид на единствена права стена между първите стълбове 
или колони на страничните кораби, или са конструирани така, че да очертаят буквата 
„П“, но и при двата случая това разположение е свързано с движението на 
свещениците по време на службата31. Към първия тип спадат олтарните прегради в 
еднокорабната църква на мястото на приемната зала в една римска вила в Берое32, 
(вероятно) в църквата 4а в Хисаря33, в трикорабната църква на Джемдем-тепе във 
Филипопол, в Костандово (община Ракитово, Пазарджишко)34. П-образни са 
олтарните прегради в базилики № 1 и 3 в Хисаря-Диоклецианополис, в 
„Епископската“ църква във Филипопол и др. Друга особеност на олтарните прегради 
от разглеждания период е тяхното издигане във височина. Такава преграда е имала 
църква № 2 в Кричим, църквата на мястото на вила в Августа Траяна (фиг. 11), 
църквата в квартал Коматево в Пловдив, църквите № 1, 3 и 9 в Диоклецианополис, 
тези в Белово, Ракитово и крепостта Цепина (ранновизантийската църква). Но 
независимо от издигането във височина и отворите между колонките под архитрава, 
които биха могли да се закриват със завеси, олтарът е оставал видим. Това е отликата 
на константинополската ранна литургия от мистичната вече литургия на източните 
църкви (в Сирия и Египет)35. 

На пръв поглед украсата на олтарните прегради оставя впечатление за 
еднообразие, тъй като най-често върху мраморните им пана се виждат кръстове и 
вписани ромбове. Всъщност, едно събиране на материала показва достатъчно големи 
различия в мотивите. Сред най-богато украсените са олтарните плочи от църквата в 
крепостта Цепина. Други разпространени варианти на украса са ажурните решения 
(такива фрагменти са намерени в Малката базилика във Филипопол), т. нар. 
„медалионен стил“, кръстове и хризми в различни иконографски типове, пауни и 
кантарос (например, в Белово)36. Във връзка с украсата на олтарните плочи е много 
вярно наблюдението за общността на композиции и мотиви в декоративните решения 
изпълнени в каменна резба и мозайка37. Трябва да се обърне внимание на 

                                                 
29 Мутафчиев 1915; Grabar, Emerson 1946; Бояджиев 1969; Stanev 1998-1999. 
30 Досева 2005, 27. 
31 Кесякова 1989; Досева 2002, 11. 
32 Калчев 1992, 53. 
33 Цончев 1935-1936, 165. 
34 Чангова, Шопова 1969, 184-195. 
35 Мнение на Досева 2002, 13. 
36 За иконографията на олтарните плочи вж. Досева 2004 и 2005. 
37 Примери при Кесякова 1999, 55-56 („Епископската базилика“); коментар при Досева 2005, бел. 
39. 
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заключението на Ива Досева, че една част от олтарните прегради на църквите в 
тракийските провинции са изработени в Константинопол38.  

Друг важен елемент в структурирането на литургичното пространство е 
амвонът39. Но запазените фрагменти от амвони в провинция Тракия не са така много. 
Един от интересните примери е в Малката базилика във Филипопол, в която амвонът 
сменя леко мястото си. В по-ранната църква той е изместен малко на юг, както е в 
Източен Илирик, но в преустройството от края на V или началото на VI в. той вече е 
по надлъжната ос на църквата. Това е следствие на преминаването на провинциите на 
диоцеза Тракия под ведомството на константинополския патриарх с решенията на 
Четвъртия вселенски събор в Халкедон (451) и последвалите от това промени в 
ритуала40. Амвон е имало и в Червената църква при Перущица, но достатъчно 
странно е, че при големия брой базилики, регистрирани в Диоклецианопол, няма 
данни за намерени в тях амвони, за разлика от олтарни прегради.  

Важен елемент на литургичната мебелировка е олтарната маса. В 
българската специализирана литература първият опит за обобщаване и набелязване 
на типология на олтарните маси е направена на основата на материал от Сандански41. 
Предложено е дефиниране на два типа маси: сигмовидни и кръгли. Материалът от 
провинция Тракия е фрагментарен, но заслужава едно специализирано изследване42. 

За християнизацията на провинция Тракия говорят и някои по-рядък тип 
паметници като манастирите. Един малък манастир, разположен върху площ от 1600 
кв.м е открит в Смолян43. Църквата на манастира е трикорабна базилика с една 
тристенна апсида, едноделен нартекс и помещение, конструктивно свързано от север 
с тялото на храма.  Малката дебелина на стените предполага по-лек покрив, вероятно 
един за трите кораба. Южно от базиликата е разкрито помещение , което може би е 
било с пещ за изработване на стъкло. Жилищната сграда на манастира включва пет 
помещения на долното ниво: вестибюл, магерница с пещ, изба, друго стопанско 
помещение и двор. От вътрешната страна на двора монасите са се качвали в килиите 
си, разположени на горния етаж. 

Дълго време християнизацията се свързваше единствено с култовите 
паметници. В съвременната историография вече се изследват и нейните прояви в 
светски контекст44. Става дума за промените в частните жилища (с повече 
възможности за изследване при богатите къщи), в които има свидетелства за бита на 
съвремието и за завладяването на този бит от християнската символика. Възможни 
примери в тази посока от българските земи са две елитни резиденции. Едната е 
намерена в Пловдив и е наречена „Ейрене“ по името на изобразената 
персонификация на Мира в една от мозайките, украсяващи подовете на къщата. В 
самия този образ е разпознато християнско съдържание заради малкия кръст върху 
диадемата и нимбообразното оцветяване на фона зад главата (фиг. 12). Към 
християнската символика насочва още обилието на кръстовидни геометрични мотиви 

                                                 
38 Досева 2005, 22. 
39 Основна литература за амвоните: Досева 2010 и Досева 2011. 
40 Досева 2011, 145. За нормативното литургично планиране още: Станев 2007, 2011. 
41 Иванов, Серафимова, Николов 1969. Срв. Чичикова 1972. 
42 Хисар, от базилика № 3 произхожда сигмовидна олтарна маса със сложно профилирана рамка: 
Маджаров 1993, 127, обр. 134; маса от базилика 8 от Диоклецианопол: Цончев, Маджаров 1965, 
16-21 и Маджаров 1993, 137-139; в с. Исперихово, Пещерско са открити две зидани маси, едната в 
църквата, другата – в параклиса: Джамбов 1956, 178-179. 
43 Дамянов 2004. 
44 Thomas 1987; Beat Brenk 2003; Brands, Severin 2003; Bowes 2008. 
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в мозайките, честото изобразяване на кантарос, статуйката на риба, намерена в 
близост до осмоъгълния фонтан, както и името Дезидерий в един от надписите45. 
Силно подчертаният християнски дух на украсата дори дава основание на М. 
Боспачиева да види тази къща като църква, използвана от група граждани на 
Филипопол, било поради липсата на достатъчно църкви, било поради изповядване на 
религиозни догми, различни от ортодоксалните. Това несъмнено е интересна идея, а 
и мисълта за борбата на догматичните направления в християнството през този 
период е плодотворна. Наистина, знаем за случаи, когато в извънредни моменти се е 
проповядвало в къщи, например, когато в Константинопол арианите завзимат всички 
църкви и Григорий Назианзин е принуден да проповядва ортодоксалната вяра в  
къщата на свои роднини (379-380)46. Същевременно, можем да предложим и друга 
хипотеза, но отново свързана с християнския характер на къщата „Ейрене“ и с 
нейния собственик Дезидерий. Дали той е бил епископ или набожен мирянин, ние 
може би никога няма да узнаем. Възможно е все пак къщата още от началото да е 
била предназначена за резиденция на архиепископа на града, която в един момент, 
чрез преустрояване на кардото, е попаднала в пряка връзка с Голямата базилика, 
изградена в първата половина на V в.   

Другата богата градска къща е разкопана в Стара Загора (Августа Траяна–
Берое). Тя е много обширна, с резиденциална и стопанска части. Представителните и 
жилищните помещения са украсени с подови мозайки и мраморна стенна облицовка, 
структурирана като стена, разделена от пиластри с капители. Върху един от 
капителите, в основата на средния акантов лист, е изрязана хризма (фиг. 13). Според 
едно мнение този детайл доказва принадлежността на резиденцията към епископския 
квартал на Августа Траяна. Наистина, кръстовидната композиция на мозайката в opus 
sectile в стаята до голямата зала на къщата (фиг. 14), кръстовидните форми в 
орнаментиката и на други части от мраморната облицовка биха могли да се 
привлекат като допълнително основание за подобно тълкуване. От друга страна, 
възможно е появата на хризмата да е свързана с „християнизиране” на дома, т.е., със 
сигнирането му с християнските знаци, които да го запазят от беди и премеждия, а 
може би и да покажат навременна лоялност47.  

Особено ярки доказателства за една ранна християнизация се откриват в 
некрополите. Много характерен раннохристиянски комплекс е открит в Стара 
Загора48. Той се е намирал източно извън крепостните стени на града. В началото е 
била построена солидна  четириконхална сграда с притвор, украсена със стенни 
мозайки и стенописи. Архитектурната форма, както и намерените фрагменти от 
саркофаг подсказват, че това е бил мавзолей, или мартирий. През втората половина 
на V в. тази сграда е разширена в западна посока и превърната в семейна гробищна 
църква (фиг. 15). В нейния притвор са изградени две масивни гробници. 
Вътрешността на пристроената част е заета от правоъгълен атрий, ограден от 
галерии. Стената на западната галерия продължава в северна посока, което подсказва, 
че четириконхалната сграда е била част от по-голям комплекс. В галериите на атрия 
са открити погребения, в едно от които гробницата е изрисувана с кръстове латински 

                                                 
45 Bospachieva 2003, 86 – за християнското съдържание на персонификацията на Мира; за надписа 
с името на Дезидерий: Шаранков в: Année épigraphique 2003 [2006], 530, № 1572-1574. 
46 Той нарича тази къща „Анастасия“, т.е. „Възкресение“ и тук през лятото на 380 год. произнася 
петте Слова за Богословието, откъдето тръгва и величанието му като Богослов. 
47 Вълева 2011, 48, 52; Valeva 2011, 937, 939. 
48 Николов, Калчев 1992. 
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тип и псалмичен текст (Пс. 131/132:14)49. Гробовете № 8 и № 9 са покрити с 
надгробните плочи, върху които са гравирани „портретите“ на погребаните: Анна и 
Александър (фиг. 16). Александър е бил викарий, един от управителите на градската 
пътна мрежа50. Второто строително ниво на сградата е датирано след средата на V в. 
по нумизматични данни; била е опожарена в края на VI или началото на VII в.  

Най-известният мартирий от територията на провинция Тракия е Червената 
църква при Перущица, построена в IV в. в традициите на римските мавзолеи51. В 
оригиналния си вид сградата е имала четири конхи, с обиколни коридори от север и 
юг. Над квадратното централно пространство се е издигал купол с предполагаема 
височина 17.00 м. След разрушаването на мартирия (в края на IV в.?), през V или VI 
в. върху неговите руини се изгражда църква (фиг. 17). Нейната апсида е направена на 
мястото на предшестващата я източна конха. От запад са добавени портик, 
екзонартекс и нартекс. Северно от екзонартекса е изграден баптистерий с 
детелинообразна писцина, а от южната страна – параклис, по дължината на тесните 
страни на нартекса и екзонартекса. Стените на църквата са били покрити с фрески, 
изобразяващи сцени от Стария и Новия Завет, от житията на мъчениците, както и 
символични композиции (фиг. 18).  

През 1993 г. е проучен археологически още един мартирий, разположен 
източно от крепостната стена на Филипопол (план фиг. 1). Находката е изключително 
важна, независимо от лошото състояние на паметника и загубата на голяма част от 
оригиналната сграда52. Наоколо се е простирал източният раннохристиянски 
некропол на града. Мартирият има сложен центричен план, с кръгло подкуполно 
пространство, около което са изградени шест дълбоки конхи, всяка оформена отвън с 
по три стени. В централното кръгло пространство на мартирия е изработен 
правоъгълен мозаичен килим в opus tessellatum. Композицията и мотивите на 
мозайката имат най-преките си аналогии в мозайките в други късноантични сгради 
на Филипопол, както култови, така и светски, и съответно допринасят за датирането 
на мартирия в V в. 

Интересен погребален комплекс е открит на ул. „А.С. Пушкин“ в Пловдив. 
Той е бил на около 70 м от Източната порта на града, на около 4 м от самия път, 
който е извеждал от града и в близост до Мартириума. Монета на Теодосий I от 383-
387 дава terminus post quem за изграждането на една първоначална късноантична 
сграда53. Разрушена от хуните през 441-442 г., тя е била възстановена и в помещение 
В е била направена гробница с полуцилиндричен свод. Скелетът на погребания 
възрастен мъж е намерен в сравнително подредено състояние, въпреки очевидните 
признаци за влизания в гробницата. Именно тази грижа за останките (за някои части 
от които се смята, че са били изнесени като мощи) е дала основание на авторите на 
публикацията да интерпретират комплекса като раннохристиянски мавзолей. Едно от 
помещенията в него е украсено с мозайка, запазена частично. Нейната композиция и 
мотивите са много близки до други мозайки от Филипопол, някои от които бяха 
споменати и тук. 

 

                                                 
49 За подробности: Николов, Калчев 1992, 33; библиография при Valeva 2001, 197. 
50 Николов, Калчев 1992, 36. 
51 Grabar 1972 (1946), v. I, 193, v. II, 310; Панайотова 1956; Boyadziev 1976; Бояджиев 1998; 
Чанева-Дечевска 1999. 
52 Bospachieva 2001. 
53 Топалилов, Йорданов, Димитрова 2008; Topalilov 2007. 
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Забележителна със своите стенописи цистова гробница, беше открита през 
лятото на 2012 г. в Пловдив54. На западната стена са изобразени две палми от двете 
страни на хризма в корона. На южната дълга стена е изобразена сцената „Христос 
изцелява паралитика“, на северната – „Възкресението на Лазар“. От Филипопол 
произлиза и една интересна късноантична, вероятно езическа, гробница с 
изображение на сцената „Погребално угощение“55, но новооткритите 
раннохристиянски стенописи далеч я надминават по своето качество. Тяхната 
иконография е изключително рядка за паметниците от балканските провинции и 
съответно може да бъде сравнявана с добре запазения иконографски фонд на 
римските катакомби; стилът им е свързан с миниатюрите на  къснокласическите 
ръкописи.  

Този преглед на най-важните християнски паметници в провинция Тракия, 
макар селективен и кратък поради лимита на публикацията, достатъчно ясно показва, 
че масовата  християнизация в провинция Тракия трябва да се свърже с периода от 
втората половина на IV век и следващите два века. Тази продължителност отразява 
както трудния преход от  хилядолетната пантеистична религия към една нова 
система на духовна връзка между човека и бога, така и бурната история на 
балканските земи с периодичните промени в етническия състав на тяхното 
население. Разнообразието от типове паметници разкрива как се променя 
религиозният контекст на града и селската провинция. Материалът отразява 
формирането на нова естетика, която веднага се проявява както в култовата, така и в 
светската сфера. Не на последно място в тези паметници прозира и отношението на 
отделния човек към новата религия и вярата му в нейната спасителна сила. 
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План на източната част на Филипопол: 1) крепостна стена с кула; 2) източна градска порта 
с decumanus; 3) Мартириум; 4) „ Малката базилика“ ( по  Bospatchieva 2001) 

 

 
 

Филипопол, „ Епископска“ базилика, детайл от подовата мозайка в централния кораб 
(по Кесякова 2011) 
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Филипопол, „ Малката базилика“, а) първи строителен период (по Bospachieva 2002); 
б) втори строителен период (по Bospachieva 2002) 
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Филипопол, „ Малката базилика“, изображение на елен в баптистерия (по Bospachieva 2002) 

 

 
Ерзинджан, Римска Армения, днес Турция, изображение на млад елен от църквата на Алтън-

тепе (по Can 2009) 
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Диоклецианополис, базилика № 1, поглед от изток (сн. М. Маджаров) 
 

 
 

Диоклецианополис, базилика № 3 (по К. Маджаров 1993) 
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Диоклецианополис, базилика № 4-б (по К. Маджаров 1993) 
 

 
 

Диоклецианополис, базилика № 6 (по К. Маджаров 1993) 
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Базиликата в Белово (сн. С. Станев) 
 

 
 

Възстановка на олтарната преграда в превърнатата в църква вила в Берое (чертеж: К. 
Калчев, с любезното съдействие на Ива Досева) 
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Филипополис, domus „Ейрене“, детайл от подовата мозайка с образа на персонификация на 
Мира (сн. А. Стрезова) 

 

 
 

Августа Траяна-Берое, domus под Централната поща, капител с гравирана хризма от 
мраморната облицовка на стените (сн. Ю. Вълева) 
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Раннохристиянски мавзолей в Августа Траяна-Берое (по Николов, Калчев 1992) 
 

 
 

Надгробни плочи на Анна и Александър от мавзолея в Августа Траяна-Берое 
(по Николов, Калчев 1992) 
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Надгробни плочи на Анна и Александър от мавзолея в Августа Траяна-Берое (по Николов, 
Калчев 1992) 

 

 
 

Червената църква при Перущица, аксонометрична възстановка 
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Червената църква при Перущица, Ангел – детайл от стенописите от VI век, Национален 
археологически музей, София (сн. Ю. Вълева) 
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Јулија Валева 
 
ХРИСТИЈАНИЗАЦИЈА ПРОВИНЦИЈЕ ТРАКИЈЕ ПО АРХЕОЛОШКИМ 

И ЕПИГРАФСКИМ ИЗВОРИМА (4-6. в.) 
 

Христијанизација балканских провинција била је изразито неравномерна. 
Док је неколико градова у Егеју, као што су Филипи, Солун и Атина, чуло Реч Божју 
од самог Св. Павла још у првом веку, неки од становника брдских предела, као што је 
Беси у Родопу, прешли су у хришћанство тек у петоме веку. Уопштено говорећи, 
начин сахрањивања, религијске праксе и епиграфски споменици јасно указују на 
паганску природу духовног живота у провинцији Тракији до средине четвртога века. 
Након тога се хришћански натписи појављују брзо и масовно, што је тенденција која 
се само појачала у петом и шестом веку. Стога се чини да је 4. век од највећег 
интереса за историју ранога хришћанства у Тракији. Епиграфски и археолошки 
докази указују на начин на који се хришћанство инфилтрирало у друштво и постало 
доминантно и у световном домену. Главни градови касноантичке провинције Тракије 
сачували су већину хришћанских споменика, но приличан број цркава у сеоским 
срединама открива како је нова религија и тамо пронашла своје место. Близина 
Константинопоља играла је велику улогу у материјалном и духовном развоју 
провинције Тракије током првих векова легалног постојања хришћанства. 
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БЕНЕДИКТИНЦИ У ВИЗАНТИЈСКОМ КОТОРУ* 
 
Апстракт: У раду се говори о околностима које су условиле долазак 

бенедиктинаца на подручје Бококоторског залива. У периоду од 9. до друге половине 
11. века бележи се знатно присуство овог реда у Тиватском заливу, где је, поред 
манастира св. Михаила на Превлаци, основано још неколико мањих монашких 
настамби. Такође, говори се и о два манастира на територији под византијском 
влашћу, од којих се један налазио на прилазима Котору, а други у самом граду. 
Бенедиктинци су, свакако, играли важну улогу у процесима христијанизације 
словенског становништва, дајући извесног доприноса развоју документарне 
писмености, књижевном и уметничком стваралштву и просветној делатности у 
Котору, једном од важних центара теме Далмације, као и у граничном појасу под 
влашћу травунијских и дукљанских кнезова. 

Кључне речи: бенедиктинци, опатије и монашке настамбе, Котор, 
Тиватски залив, византијска управа, тема Далмација, христијанизација, словенско 
становништво, дистрикт, аграрно подручје 

 
Оснивање најстаријих бенедиктинских манастира на источној јадранској 

обали пада у другу половину 9. века. Доласку монаха реда св. Бенедикта погодовале 
су опште политичке и црквене прилике изазване нападима Сарацена и успешним 
настојањима цара Василија I Македонца (867–886) да успостави контролу над јужном 
Италијом и јадранским акваторијем, што је допринело снажењу византијског утицаја 
и на источној обали, о чему сведочи датост да је архонтија Далмација управо 70-их 
година 9. века подигнута на ранг теме1. Византијски утицај није био ограничен 
искључиво на приморске градове и острва, већ се постепено ширио према областима 
у залеђу које су настањивали Словени2.  Почев од Николе I (858–867), папе су 
енергично заступале идеју универзализма римске цркве. Такав став удружен са 
догматским размимоилажењима („filioque“) довео је до сукоба са цариградским 

                                                 
* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије Насеља и становништво српских земаља у позном 
средњем веку (ев. бр. 177010). 
1 Енергична акција Василија I уперена против Сарацена и франачког владара Лудовика II, коју је 
спроводио искусни војсковођа Нићифор Фока, резултирала је учвршћивањем византијске власти 
над јужном Италијом. Беневентански кнез прихватио је византијски протекторат 873. године. Исто 
су учинили и грађани Барија 876. убрзо после смрти Лудовика II, Острогорски 1959, 234. О теми 
Далмацији v. Ферлуга 1957, 68–86. 
2 Ферлуга 1971, 75–107. 
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патријархом и до раскола познатог под називом Фотијева шизма3. Василије I је 
посебно на почетку своје владавине одржавао добре односе са Апостолском 
столицом, што је ишло на руку настојањима Хадријана II (867–872) и Јована VIII 
(872–882) да ојачају утицај римске цркве на источној јадранској обали, будући да је 
Далмација још вољом иконоборачког цара Константина V (741–775) стављена под 
јурисдикцију Цариградске патријаршије4. Напори Апостолске столице напослетку су 
уродили плодом, тако да је одлукама сплитских сабора из 925. и 928. године 
Далмација и званично враћена под окриље римске цркве5. 

Неприлике са којима су се бенедиктинци у јужној Италији суочавали почев 
од 40-их година 9. века нагониле су их да спас потраже у безбеднијим крајевима6. 
Источна јадранска обала, посебно од времена цара Василија I, представљала је 
погодно тле за оснивање нових манастира и ширење активности карактеристичних за 
овај монашки ред. Упркос бројним тешкоћама и искушењима којима су били 
изложени још од времена Јустинијана I (527–565), византијски градови успели су да 
током протекла три века очувају позноантичко културно наслеђе и учврсте црквену 
организацију. На аграрна подручја која су им гравитирала постепео се насељавало 
словенско становништво, које још увек није било у већој мери христијанизовано7. 
Мишљење према коме се покрштавање Срба и Хрвата није одвијало у склопу 
масовних, добро припремљениих и вешто координисаних мисионарских подухвата8, 
као и став да монаштво генерално није играло пресудну улогу у покрштавању 
словенског становништва9, свакако имају утемељења када су у питању шири 
простори Балканског полуострва. Прилике су биле унеколико другачије у 
непосредном окружењу византијских административних центара, било да се радило о 
првобитним градским дистриктима или је у питању било подручје под контролом и 
фактичком влашћу словенских поглавара. Будући да су бенедиктинци познати као 
јеванђелизатори великих делова Европе настањених германским и словенским 
народима, нема разлога за сумњу да им је одређена мисионарска делатност била 
својствена и у Далмацији, као и у крајевима јужно од Дубровника. Бенедиктинске 
опатије и мање настамбе су се избором места на којима су подизане, својим 
изгледом, начином привређивања и животним навикама монаха добро уклапале у 
свет словенског села. Премда ће размере и карактер тих утицаја и међусобних 
прожимања у многим сегментима заувек остати несазнатљиви, то не умањује њихов 
суштински значај за развој микросвета који је готово неприметно егзистирао у сенци 
византијских градова. Уосталом, вишедеценијска истраживања различитих 

                                                 
3 Острогорски 1959, 223–224, 228–229, 231, 234–235; Storia del cristianesimo. Il medioevo, 181–185 
(M. Gallina); Станковић 2003, 53–70. О патријарху Фотију још v. Василиадис 2003. 
4 Цариградској патријаршији тада су потчињене и области у јужној Италији – Калабрија и 
Сицилија, Острогорски 1959, 178.  
5 Акти сплитских сабора Kostrenčić 1967, 30–33 (№ 23), 35–36 (№ 25), 36–38 (№ 26), 38 –39 (№ 27). 
Cf. Живковић 2004, 107–130. са прегледом старије литературе. 
6 Бенедиктински манастири у јужној Италији били су пуне четири деценије изложени нападима 
Сарацена и других разбојничких банди, што је кулминирало освајањем Монтекасина почетком 
септембра 883. године. Сарацени су манастир темељно опљчкали, док су опата Бертарија и 
неколицину монаха масакрирали. Преживели бенедиктинци су се склонили у Теано код Капуе, 
али је тамошњи манастир после неколико година изгорео у великом пожару, Gattola 1733, 67–68; 
Novak 1920, 3–4; Gobry 1999, 110, 123–125. 
7 О односима византијских градова и словенских досељеника v. Goldstein 1992, 83–111.  
8 Максимовић 1996, 166. 
9 Историја Црне Горе I, 358–359 (Ј. Ковачевић). 
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локалитета на подручју Бара навела су Павла Мијовића на закључак да су управо 
бенедиктинци подстакли извођење мелирационих радова који су Барско поље 
претворили у тле погодно за узгој многих пољопривредних култура10. 

Оснивање бенедиктинских манастира у непосредном суседству византијских 
градова, у понеким случајевима чак унутар градских бедема, било је у складу са 
намерама Апостолске столице да ојача своје позиције на источној обали Јадрана. Данас 
је тешко рећи у којој мери је кретање бенедиктинаца између две јадранске обале било 
надгледано из Рима, али је потпуно извесно да се оно уклапало у шире планове папске 
политике. Бенедиктинцима је у новој средини био намењен важан задатак – 
христијанизација словенског становништва у Приморју. Примање хришћанства било је 
предуслов прихватања политичких, друштвених и културних модела који су се ширили 
из ојачалих центара византијске управе. Поред представника византијских власти, 
долазак бенедиктинских заједница и оснивање манастира подржавали су и 
представници градског патрицијата, као и словенски владари11.  

Правило св. Бенедикта готово да није придавало значаја етничком и 
социјалном пореклу чланова заједнице12. Стога су оснивачи најстаријих 
бенедиктинских манастира у Далмацији и крајевима јужно од Дубровника  били 
Италијани, Лангобарди и припадници других етничких скупина које су у то доба 
насељавале јужну Италију. Њима су се убрзо, могуће већ у следећој генерацији, 
придружили људи домаћег порекла, најпре Романи, а потом, у све већем броју, 
Словени, и нешто касније, Албанци. Језичке разлике готово извесно нису 
представљале већи проблем, будући да су још од средине 7. века многи житељи 
јужне Италије, захваљујући интензивним везама са Словенима, били упознати и са 
њиховим језиком, о чему сведочи добро позната приповест о Родоалду, војном 
заповеднику у служби младог беневентанског војводе Ајона, коју преноси Павле 
Ђакон у делу Historia Langobardorum. Према наводима славног лангобардског 
историографа, Родоалд се Словенима, који су 643. године напали град Сипонт, у 
пресудном тренутку обратио на њиховом језику13. Поред тога, присуство словенских 
скупина у појединим крајевима јужне Италије могуће је пратити још од 7/8. века, о 
чему сведочи богата ономастичка грађа (топонимија и антропонимија)14. Међу 
бенедиктинцима који су први дошли у крајеве око Котора сасвим извесно било је и 
оних који су разумевали словенски језик, а не треба одбацити ни могућност да су 
неки од њих били словенског порекла.  

                                                 
10 Mijović 1995, 99. 
11 Примери су бројни те ћемо навести само неке од најупечатљивијих. Тако је задарски приор 
Андрија тестаментом из децембра 918. године манастиру св. Кршевана оставио земљишне поседе 
стечене куповином, слуге и слушкиње, стотину оваца, печу свиле и један прекривач, Kostrenčić 
1967, 27 (№ 21). Године 1122. дубровачки патрициј Савин (Гундулић?) поклонио је Монтекасину 
две сребрне посуде тешке око девет либара са молбом да се из расадника бенедиктинског 
монаштва пошаљу људи који би помогли ширење овог реда у Далмацији. Пошто је на његов 
захтев одговорено позитивно, Савин је приспелим бенедиктинцима даровао цркву св. Марије у 
Рожату са припадајућим поседима, Leonis Marsicani et Petri Diaconi Chronica monasterii 
Casienensis, 803. О цркви св. Марије у Рожату v. Ostojić 1964, 432–435. Хрватски краљ Петар 
Крешимир IV је у два наврата 1060/62. године даривао манастир св. Томе у Биограду у коме у 
живеле бенедиктинке на челу са опатицом Дабрицом, Kostrenčić 1967, 96–97 (№ 68), 97–98 (№ 69). 
12 „Non convertenti ex servitio praeponatur ingenuus, nisi alia rationabilis causa existat“, Redovnička 
pravila, 255 (cap. 2). 
13 Антоновић 2007, 76–77. 
14 Čulić 2009, 139–174. 
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У крајевима јужно од Дубровника, присуство бенедиктинаца забележено је 
веома рано, већ у другој половини 9. века, на подручју Боке которске. Свети Михаило 
на Превлаци представљао је стожер њиховог окупљања. Одатле су приљежно 
ширили свој утицај током наредна два столећа. У тренутку када су бенедиктинци 
дошли на Превлаку, подручје Тиватског залива било је изван градског дистрикта, 
односно територије под византијском влашћу, тј. налазило се у граничном појасу који 
је делио српске области Травунију и Дукљу15. У исто време или неку деценију 
касније бенедиктинци су подигли и два манастира у византијском Котору – Светог 
Петра, на прилазима граду, и Светог Михаила, унутар бедема. Овакав распоред 
манастира омогућио им је одржавање стабилних веза са црквеним и световним 
структурама у граду и интензивно деловање међу словенским становништвом изван 
територије под непосредном контролом градских власти16. Ширење бенедиктинског 
реда на источној јадранској обали, самим тим и у потоњим зетским и албанским 
странама, стајало је у тесној вези са променама у карактеру и интензитету 
византијске власти. Котор је представљао важан центар теме Далмације, стога не 
чуди околност да су се бенедиктинци најпре појавили у његовој околини, док су Бар, 
Улцињ и Љеш једноставно били кастели Драча17, у привредном и културном 
погледу, већ тада у заостатку за северним суседом. Њихов продор у правцу југа био 
је у прво време отежан деловањем Драчке митрополије, која је постојано бранила 
своје позиције како у прибрежним зонама тако и у унутрашњости18. Знатније 
присуство бенедиктинаца јужно од Будве било је могуће тек од друге половине 11. 
столећа, тј. од времена успона Дукље под Војиславом, Михаилом и Бодином, што је 
знатно изменило политичке прилике у том делу Приморја19. О наклоности 
дукљанских владара према бенедиктинском реду сведочи њихова одлука да се 
сахрањују у манастиру светих Срђа и Вакха на Бојани20. Осим тога, деловање 

                                                 
15 Према традицији актуелној средином 13. столећа, Котор је Превлаку стекао даровницом 
дукљанског краља Ђорђа, сина Бодиновог, из 1115. године, Smičiklas 1906, 423–424 (№ 367). 
Детаљно о овом питању v. Антоновић 2003, 200–205.  
16 Микротопонимија Бококоторског залива, појава веома дугог трајања, показује да су се 
романски називи најдуже задржали дуж саме морске обале, док на падинама околних брда 
преовладавају словенска имена локалитета, што сведочи о етничким приликама у дужем раздобљу 
и правцима продирања словенског становништва, Čulić 2009, 45–78. Данас ишчезли локалитет 
Magarisium у области Столива, забележен  у најстаријим судско-нотарским књигама, сведочи да се 
тај део Врмца налазио под влашћу словенских поглавара, те да су на њему постојали виногради и 
други поседи житеља раносредњовековног Котора, који су за њихово слободно уживање плаћали 
данак - могориш, Синдик 1954–1955, 112–114.   
17 Византијски извори II, 34 n. 107. 
18 Калић 1979, 30–32; Живковић 2004, 150–151. Cf. Ферлуга 1986, 65–130. 
19 Бенедиктинци су у Будву приспели по свему судећи већ у другој половини 9. века. У западном 
делу града затекли су цркву св. Марије на Рту (Santa Maria in Punta), коју су још 840. године 
подигла двојица браће, чија нам имена нису сачувана, и претворили је у свој манастир. Могуће да 
је ова испрва обична градска црква у време њиховог доласка била у рушевинама или тешко 
оштећена, будући да је Будва 840/1. била изложена нападу сараценског бродовља. Град се веома 
споро опорављао од разарања, тако да су бенедиктинци извесно дали подстицаја консолидовању 
црквених прилика. Фрагменти ктиторског натписа о подизању Свете Марије пронађени су на 
унутрашњој страни северног зида цркве, Ковачевић 1956, 4–8; Писци средњовјековног 
латинитета, 32. 
20 Писац Барског родослова наводи да је monasterium sanctorum martyrum Sergii et Bachi 
представљао маузолеј дукљанских краљева Михаила, Бодина, Владимира и Градихне, Ljetopis 
popa Dukljanina, 95, 99, 100, 104; Gesta regum Sclavorum I, 160, 161, 168, 169, 172, 173, 180, 181. 



 243

бенедиктинаца је сасвим извесно ишло на руку Михаиловим и Бодиновим 
настојањима да на подручју дукљанске државе створе чврсту црквену организацију – 
Барску митрополију, која је основана, вероватно, 80-их година 11. столећа21.  

 
Свети Михаило Превлачки и околне настамбе 

 
Бенедиктинци су свесно бирали места са јаким култним традицијама на којима 

су у тренутку њиховог доласка били видљиви остаци сакралних грађевина и 
цеметеријалних комплекса из ранијих, чак и предхришћанских времена22. Поред тога, 
опатије су подизане у сликовитим пределима окруженим обрадивим земљиштем, 
воћњацима, виноградима, гајевима, понекад чак на ободима великих шума. Будући да 
је акватички симболизам играо важну улогу у њиховом поимању света, бенедиктинци 
су се намерно досељавали у места на обалама река, језера и мора, понекад су за своја 
станишта бирали острва. Близина извора била је неопходна из крајње практичних 
разлога, али не треба занемарити ни дубоки симболички смисао текуће воде коју 
одликују ијатричка и пурификаторска својства23. Међутим, потреба за сепарацијом у 
односу на mundus у случају бенедиктинског монаштва више је привидна него стварна, 
будући да су опатије одржавале интензивне везе са околним аграрним подручјима. 
Стога су, упркос извесној аури изолованости, манастири обично подизани недалеко од 
урбаних центара и важних копнених и поморских саобраћајница24. 

Географски и климатски услови полуострва Превлака у потпуности су 
одговарали резонима којима су се рукводили бенедиктинци приликом избора места 
за подизање манастира25. Ово полуострво, дуго око 300 m и широко око 200 m, које 
се за време високе плиме повремено претварало у острво, будући да је за копно 
везано само танким земљаним насипом, од давнина је било привлачно за насељавање 
захваљујући благој клими, доброј осунчаности, постојању земљишта погодног за 
узгој маслина и винове лозе, те плодног грбаљског поља у залеђу. Такође, постоји 
могућност да су оближње солане, познате из каснијих времена, подигли и користили 
већ бенедиктинци. Остаци римске villae marittimae, која је обухватала подручје 
читавог полуотока, потичу из I века нове ере. Осећај изолованости пружала је датост 
да је манастир са морске стране био теже уочљив, барем у први мах, будући да су га 
заклањале издужене форме острва Свети Габријел. 

Бенедиктинци су на Превлаци, поред римских налаза, затекли и остатке 
сакралне грађевине из 6. века, подигнуте вероватно у доба замашних градитељских 
подухвата Јустинијана I. Радило се о тробродној базилици од које је in situ сачуван 
само северни зид. Црква је, по свему судећи, страдала током словенско-аварског 
напада на приморске области средином друге деценије 7. века. Новопридошли 
монаси су за потребе своје заједнице саградили тробродну базилику која се на 
источној страни завршавала трима апсидама од којих је средња – полукружног 
облика са унутрашње и спољне стране – била највећа. Средишњи брод је од бочних 

                                                 
21 О оснивању Барске архиепископије v. Калић 1979, 45–48. 
22 Јован Ковачевић је давно запазио да су бенедиктинци преузимали цркве у жупским пределима, 
намењене већем броју верника из неколико села, и око њих подизали манастирске комплексе, 
Историја Црне Горе I, 355–356 (Ј. Ковачевић). 
23 Elijade 2004, 95–99. 
24 Cf. Badurina 1978, 131–134; Šišić 2001, 397–426 са прегледом литературе. 
25 Превлака се у латинским и италијанским изворима помиње у дословном преводу Traiectus или 
Tumba, тј. Tomba у значењу „брежуљак“ од латинског tumulus. 



 244

бродова био одвојен зиданим ступцима спојеним полукружним луковима, о чему 
сведоче остаци пиластара. Црква је грађена од тесаних камених квадера локалне 
провенијенције уз употребу малтера. Сразмерно танки зидови упућују на закључак да 
је кровна конструкција била дрвена. Црква је била солидних димензија - дужине 
преко 20 m и ширине око 13 m. Узоре треба тражити у бенедиктинским црквама 
подизаним на подручју Апулије у приближно исто време. Са ове црквене грађевине 
потиче парапетна плоча, део олтарске преграде са приказом лава у горњем, 
стилизованим биљним орнаментима у доњем делу, и трочланом лозицом која 
уоквирује читаву композицију, један од најрепрезентативнијих примерака 
прероманичке пластике на овим просторима, као и три фрагмента греде са латинским 
натписима и фрагмент циборијума. Такође је пронађен фрагмент натписа у коме се 
помиње опат – ad hono ... ri abbatis.26 

Опсежна археолошка ископавања вршена последњих година потврдила су да 
се радило о манастриском комплексу знатних размера који је запремао велики 
простор. Састојао се од квалитетно зиданих зграда које су сасвим извесно служиле за 
становање и као радионице, оставе и стаје, тј. имале су прецизну економску намену. 
Такође је установљено да је манастирски комплекс имао најмање један велики пирг, 
док су уз јужну апсиду цркве откривени остаци звоника. Уз то су пронађени веома 
стари фрагменти живописа, али није извесно да ли они потичу са базилике из 6. века 
или припадају бенедиктинској цркви. Археолошки материјал могуће је пратити до 
отприлике 60-их година 11. века, после чега постоје прилично сигурне индиције да је 
манастир запустео27.  

Манастир на Превлаци био је посвећен св. арханђелу Михаилу, предводнику 
небеских војски, заштитнику од ратних недаћа и елементарних непогода, тауматургу 
који уз помоћ воде лечи и ослобађа од греха, психопомпу који у смртном часу 
преузима бригу о људским душама пратећи их приликом преласка из једног у други 
облик егзистенције. Избор патрона није био случајан. Бенедиктинци у јужној Италији 
су врло рано пригрлили овај култ захваљујући утицају гласовитог светилишта на 
Монте Гаргану. Дуж ходочасничког пута који је од Беневента водио према Монте 
Гаргану, тзв. Via Sacra Langobardorum, постојало је више бенедиктинских манастира, 
чиме је овај монашки ред узео активног удела у тумачењу и ширењу култа св. 
арханђела Михаила. Због побројаних особина небески архистратиг морао је бити 
близак поклоницима древне словенске религије и тек покрштеним становницима села 
на прилазима византијском Котору, међу којима су бенедиктинци обављали 
мисионарску делатност28. 

Тако је Свети Михаило представљао сакрализовани простор унутар аграрног 
подручја сачињеног од простране грбаљске равнице и обронака Врмца и Луштице који 
уоквирују воде Тиватског залива. У време интензивног деловања бенедиктинаца, од 9. 
до друге половине 11. века, ово подручје је, по свој прилици, било релативно добро 
насељено. Радило се, као што је већ истакнуто, о граничном појасу између Травуније и 
Дукље, под влашћу српских кнежева, који је гравитирао ка византијском Котору, што 
је мисионарским подухватима бенедиктинаца давало посебну тежину и утицало на 

                                                 
26 Кораћ 2001, 135–170. Рад је настао на основу резултата добијених током првих археолошких 
истраживања вршених у јесен 1956. и 1957. године. Накнадна истраживања у многоме су 
модификовла изнете закључке.  
27 Усмено сапштење мр Младена Загарчанина, кустоса Завичајног музеја у Бару, коме се овом 
приликом срдачно захваљујем на пруженој помоћи. 
28 О светилишту на Монте Гаргану v. Piemontese 1999. 
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њихов карактер и интензитет. Полазећи од Светог Михаила, бенедиктинци су дуж 
обала Тиватског залива постепено ширили мрежу својих настамби, које су сасвим 
извесно лагано преузимале улогу парохијских цркава. Пада у очи да су ова монашка 
станишта подизана на стратешким пунктовима са којих је било могуће контролисати 
пловни пут од Кумборског рата до улаза у Которски залив. 

У време о коме говоримо, на суседном острву Свети Габријел, постојала је 
црква посвећена св. арханђелу Гаврилу, доносиоцу благих вести. У писаним 
изворима ова црква се помиње само једном и то у Летопису попа Дукљанина. У 
питању је чувена приповест о убиству травунијског кнеза Драгимира, стрица Јована 
Владимира, које се одиграло око 1018. године. Починили су га Которани за време 
гозбе управо на овом острву. Бежећи пред њиховим вероломством, кнез Драгимир се 
склонио у цркву св. арханђела Гаврила у којој је и убијен, док је храм тешко 
оштећен29. Археолошка истраживања нису вршена, тако да није позната ни 
приближна локација поменуте цркве. Она је по свој прилици заиста постојала будући 
да је читав локалитет носио име Свети Габријел, све до средине 15. столећа. Од 
времена млетачке владавине острво се назива Свети Марко стога што су се на њему 
налазиле парцеле у власништву которске цркве св. Марка30. Црква св. Гаврила била је 
блиско повезана са манастиром св. Михаила, на шта указује и њена посвета која више 
него јасно алудира управо на бенедиктинске традиције. С обзиром на њен изоловани 
положај на острву, мало је вероватно да је црква св. Гаврила била парохијска. Уз њу 
су се могле налазити зграде које су служиле за смештај и боравак бенедиктинаца из 
оближњег Светог Михаила. 

У писму папе Климента VI упућеном Стефану Душану 6. јануара 1346. 
године, налази се попис бенедиктинских манастира и настамби на подручју 
Бококоторског залива, о чијем се постојању и деловању средином 14. века сачувао 
тек магловити спомен31. Том приликом поменут је Свети Петар Градачки, чија је 
повест веома занимљива са становишта прожимања бенедиктинских и василијанских 
традиција. Свети Петар се налазио на узвишењу Градац (око 145 m надморске 
висине), у атару села Богдашићи на југозападној страни Врмца, на истом месту на 
коме се данас уздиже католичка црква св. Петра. На унутрашњој страни јужног зида 
постојеће цркве, на око 1,5 m удаљености од капеле, постоји латински натпис о 
мајстору Регулусу који је градио клаустар. Јован Ковачевић је, према морфологији 
слова, натпис датовао у 11. столеће32. На прочељу цркве св. Петра налази се ћирилски 
натпис зетског епископа Неофита у коме он вели да је у име Свете Тројице, Пресвете 
Богородице и Светих апостола саградио дотични храм у области св. Михаила у дане 
благочастивога и богомдржавнога и светородног господина краља Стефана Уроша, 
сина Првовенчанога краља Стефана, унука св. Симеона Немање. Натпис је датиран 
6777., тј. 1269. годином према хришћанској ери33. Пада у очи да епископ Неофит није 
навео коме је храм посвећен, вероватно стога што се радило о добро познатој цркви 
св. Петра, али је нагласио да се она налази у области св. Михаила, тј. у непосредној 
близини његовог епископског седишта. Данас се сматра поуздано утврђеним да су 

                                                 
29 Ljetopis popa Dukljanina, 85–86; Gesta regum Sclavorum I, 138–141. 
30 Острво је носило и назив Страдиоти по лаким коњаницима у служби Млетачке републике 
регрутованим махом на подручју Грчке и Албаније. Њихов превасходни задатак био је надзор над 
обалама и борба против гусара. 
31 Theiner 1863, 215; Smičiklas 1913, 179–180 (№ 134).  
32 Kovačević 1973, 50. 
33 Стојановић 1982², 11 (№ 23). 
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натписи мајстора Регулуса и епископа Неофита in situ, премда се свакако не налазе на 
позицијама на којима су били оригинално постављени. Сумарна археолошка 
истраживања вршена 1981. године у организацији Музеја у Тивту показала су да се 
остаци Неофитове цркве налазе на дубини од 80 cm до 1 m, те да би бенедиктински 
манастир и Регулусов клаустар требало тражити испод тог слоја34. Колико нам је 
познато, накнадна истраживања на том локалитету нису предузимана. На основу 
расположиве грађе и материјалних остатака може се извести поуздан закључак да се 
на брду Градац у периоду 10–12. века налазио бенедиктински манастир са клаустром 
скромних димензија намењен малом броју монаха. У новије време забележена је 
традиција према којој су се имања старих фратара налазила између речице 
Градиошнице и сеоског пута35. 

У наведеном писму Климент VI наводи и две бенедиктинске настамбе на 
Луштици – Светог Николу de Petraniza и Светог Луку de Chertale, којима је то једини 
помен у писаним изворима36. Петровина у Доброти и Радованићи на Луштици су 
нека од места које је старија наука повезивала са Светим Петром Петраничким37. На 
локалитету Пристраница у Радованићима и данас се уздиже црква крстообразне 
основе посвећена св. Николи, за коју локално предање вели да је саграђена 1117. 
године38. У новије време Илија Пушић је на локалитету Петриница у Маровићима, 
такође на Луштици, пронашао остатке архитектуре и пластике који припадају 10/11. 
столећу, тако да данас преовладава мишљење да се Свети Никола Петранички 
налазио баш на том месту39. Сматра се да се Свети Лука налазио у Кртолима на 
локалитету Гошић, где је касније подигнута православна црква. Недалеко од тог 
места пронађени су остаци средњовековне некрополе. Локално предање везивало је 
постанак бенедиктинског манастира за 12. столеће40, што је сразмерно касно и не 
одговара утврђеним историјским чињеницама о присуству бенедиктинаца на 
подручју Тиватског залива. 

У католичкој цркви св. Петра Апостола у Бијелој пронађено је више 
занимљивих налаза, који указују да је на приближно истој локацији постојала много 
старија сакрална грађевина. У питању су два комада црквеног намештаја украшена 
крстовима, по свој прилици oblationarium (протхесис), на који су верници приносили 
дарове, превасходно хлеб и вино, и писцина која је свештеницима служила за прање 
руку и светих сасуда. Међу тим старинама налази се и фрагмент натписа са 
некадашњег циборијума, који би се могао датовати у почетак 9. века. У њему се 
помиње извесни епископ Јован41. Петар Шеровић и други аутори сматрали су да се 
бенедиктински манастир Sancti Petri de Campo, поменут у писму Климента VI, од 6. 
јануара 1346. године42, налазио управо у Бијелој, будући да се у изворима уз њега 
понекад наводи топоним in Alba, односно in Albis. Поред тога, црква св. Петра 
Апостола подигнута је на заравњеном терену, тј. у пољу које је за географске услове 

                                                 
34 Milošević 2003, 398, 400–402, 404–405. 
35 Ostojić 1964, 497. 
36 Theiner 1863, 215; Smičiklas 1913, 179–180 (№ 134). 
37 Ostojić 1964, 495. 
38 Martinović 2002, 439. 
39 Milošević 2003, 403 n. 18. 
40 Ostojić 1964, 494. 
41 Шеровић 1965–1966, 173–177. Поменути епископ је вероватно истоветна личност са которским 
епископом Јованом који је управљо которском дијецезом у тренутку преноса моштију св. Трифуна 
13. јануара 809. године, Митровић 2010, 240. са прегледом старије литературе. 
42 Theiner 1863, 215; Smičiklas 1913, 179–180 (№ 134). 
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Боке которске прилично пространо, тако да се атрибут од Поља може сматрати 
прикладним43. Верује се да је овај манастир настрадао за време монголског упада у 
приморске крајеве 1242. године44. Постоји схватање према коме Свети Петар de 
Campo, поменут у писму Климента VI, представља познати манастир код села Чичева 
у близини Требиња и да са Боком которском нема никакве везе45. Мишљења смо да 
се Свети Петар у Пољу свакако налазио у Приморју, као и преосталих седам 
бенедиктинских опатија које наводи папа Климент VI. У противном не би било 
никаквих аргумената да се овај манастир везује за которског епископа. Уколико је 
тачна претпоставка да се ради о Бијелој, Свети Петар је био скромних димензија и 
намењен малом броју монаха, тако да је извесно запустео већ у освит 12. столећа, 
дакако много пре монголске инвазије. 

На супротном крају теснаца Вериге, на острву испред потоњег насеља 
Пераст, бенедиктинци су подигли опатију посвећену св. Ђорђу. Премда се у писаним 
изворима први пут помиње у исправи о посвећењу которске катедрале св. Трипуна од 
19. јуна 1166. године, када је међу присутним званичницима наведен и Johannes 
Abbas Sancti Georgii, овај манастир је, по свој прилици, подигнут много раније, 
вероватно још у 10. веку46. У више пута помињаном писму Климента VI наведена су 
још два бенедиктинка манастира47. Први од њих је Свети Марко de Pinita. Према 
мишљењу Ива Стјепчевића, налазио се у Тивту на локалитету који се у которској 
архивској грађи јавља у облику ad Pinitam48. Подручје Тивта било је погодно за 
насељавање бенедиктинаца, на појединим местима пронађени су остаци плетерне 
пластике који припадају периоду 9–11. столећа, али поузданих доказа о постојању 
манастира још увек нема. Друга је опатија Света Марија de Resson, за коју се 
веровало да се налазила у Рисну49. Почев од 70-их година прошлог столећа, у 
неколико кампања вршена су археолошка истраживања у месту Росе на полуострву 
Луштици насупрот Херцег Новом, где су откривени остаци прероманичке цркве која 
се приближно може датовати у 10. или 11. столеће50. Илија Пушић био је мишљења 
да пронађени остаци припадају цркви бенедиктинског манастира св. Марије de 
Resson51, док је Михаило Милинковић у том погледу с правом уздржан будући да за 
сада нису откривени пратећи објекти који би могли да потврде да се ради о 
манастирском комплексу. Како археолошка истраживања нису обухватила шири 
простор око цркве52, не би требало одбацити могућност да се испод земље налазе 

                                                 
43 Шеровић 1925, 151–156; Ostojić 1964, 492. 
44 Ostojić 1964, 494. 
45 Поп Дукљанин monasterium sancti Petri de Campo помиње in Tribuniam regionem као гробну 
цркву дукљанског краља Радослава, који се у Травунију склонио пошто га је са престола збацио 
Бодин, Ljetopis popa Dukljanina, 95–96; Gesta regum Sclavorum I, ed. Д. Кунчер, 162–163. Остаци 
цркве св. Петра у Чичеву су крстообразне основе са нартексом и два звоника и веома подсећају на 
архитектуру бенедиктинских цркава, Историја Црне Горе I, 436 (Ј. Ковачевић); Popović 1972–
1973, 311–338. 
46 Farlati 1800, 433; Smičiklas 1904, 102 (№ 98). Cf. Butorac 1999², 10. 
47 Theiner 1863, 215; Smičiklas 1913, 179–180 (№ 134). 
48 Stjepčević 2003², 112 n. 18. 
49 Црква св. Марије у Рисну се у више наврата помиње у судско-нотарским списима которског 
архива, Ostojić 1964, 494. 
50 Милинковић 1997, 172–179 са старијом литературом.  
51 Pušić 1977, 125. 
52 Усмено саопштење проф. др Михаила Милинковића, коме се овом приликом срдачно 
захваљујем на пруженој помоћи. 
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остаци клаустра и других просторија намењених становању и привређивању монашке 
заједнице. Бенедиктинска опатија св. Марије је по свој прилици постојала негде на 
подручју Бококоторског залива, али њена прецизна локација још увек није утврђена. 

Срећну околност представља датост да су закључци до којих су довела 
археолошка истраживања у сагласју са подацима које пружају ретка писана 
сведочанства, а тичу се тренутка у коме је дошло до напуштања превлачког 
манастира и његовог постепеног урушавања. Према познатој исправи из 1124. 
године, којом су которски епископ Урзације, приор Мело и четрнаесторица seniores 
даривали Томбу Светог Анђела цркви св. Трифуна од врха до морске обале и од 
морске обале до врха брда, на Превлаци осим которске општине није било других 
баштиника с изузетком четири или пет парцела у области Светог Вићентија53. 
Неколико дана касније, епископ Урзације и приор Мело са још деветорицом 
угледних которских племића кренули су на барци у обилазак Превлаке како би лично 
стекли увид у тамошње прилике. Опловивши полуострво целом дужином установили 
су да на њему постоје само четири приватне парцеле засађене виновом лозом, чији су 
власници били Јон де Сола, Силвестар де Марцо, они де Дацо и једна Брислина, 
после чега су једногласно закључили да цела Томба од врха на доле припада Светом 
Анђелу54. Управо у то време започета је изградња катедралне цркве св. Трифуна. 
Даривање земљишта у власништву которске комуне био је један од начина на који је 
финансиран замашни градитељски подухват55. Поменуте исправе показују да је од 
тренутка када су се бенедиктинци повукли са Превлаке, па до средине 20-их година 
12. века прошло неколико деценија током којих је простор, што га је некада запремао 
манастирски комплекс, претворен у приватна имања засађена виноградима. Могуће 
да су власници дотичне парцеле откупили од комуне или су у њихов посед дошли на 
неки други начин. Ништа не указује да се радило о насилном преузимању 
некадашњих манастирских поседа. Остаци црквеног здања налазили су се сасвим 
извесно у делу полуострва који је припадао которској општини. Црква је брзо 
пропадала, превасходно стога што је кровна конструкција била начињена од 
дрвета56. У другој половини 11., најкасније почетком 12. столећа, бенедиктинци су 
напустили и остале настамбе на подручју Тиватског залива. 
 

Свети Петар de Suranna 
 
Приликом археолошких ископавања на терену уз корито потока Шурањ, 

недалеко од јужних градских врата и врела Гурдић, на путу који је од памтивека 
водио према Шкаљарима, пронађени су 1956. године остаци позноантичке грађевине 
подигнуте над некрополом која је у непознато време страдала у пожару. На истом 
месту касније је сазидана тробродна базилика са ширим централним и ужим бочним 
бродовима, који су се на истоку завршавали трима апсидама полукружног облика, с 
тим да је средња апсида са спољне стране имала правоугаони облик. Грађевина је 

                                                 
53 „donamus Tumbam Sancti Angeli ad ecclesiam Sancti Trifonis uidelicet a Uertice usque ad litus maris, 
et a litore maris usque ad Uerticem montis“. Према ранијем читању израз Uertice тумачен је као назив 
локалитета Vaize, Vaice, Farlati 1800, 433; Smičiklas 1904, 38 (№ 37). Овом приликом коришћено је 
ново издање исправе приређено на основу најстаријег познатог преписа који се чува у тзв. 
Которском зборнику данас у Санкт-Петерсбургу, Синдик 2004, 127–128, 131.  
54 Синдик 2004, 129–130, 132. 
55 Митровић 2010, 256–257. 
56 О бенедиктинским традицијама на Превлаци још v. Stjepčević 2003², 111–113. 
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зидана од грубо ломљеног и слабо тесаног камена какав се може наћи у околини 
Котора, са додатком средњезрнастог малтера, креча и иситњене опеке. У касније 
време цркви су придодате две капелице са јужне и северне стране. Оно што пада у 
очи јесте постојање дренажног система који је служио за одвођење подземних вода. 
Врело Шурањ постаје посебно јако за време кишних дана, а црквеном здању претило 
је и море. Подземне воде су готово непрестано поткопавале темеље, тако да се са 
много оправданих разлога може претпоставити да је  немогућност борбе са стихијом 
представљала главни разлог за напуштање сакралног здања и његово препуштање 
неумитној судбини. Павле Мијовић није имао двојбе да су археолози наишли на 
остатке манастирског комплекса Светог Петра на Шурању, подигнутог недуго након 
сараценског напада на Котор 840/1. године57.  

Приликом освећења катедрале св. Трипуна 19. јуна 1166. године био је 
присутан и Петар, опат Светог Петра58. По свој прилици радило се о опату 
бенедиктинског манастира на Шурању. Свети Петар се крајем 20-их година 13. века 
помиње и у једном наративном извору. У питању је лекција о преносу славне главе из 
бревијара катедралне цркве чији је аутор которски епископ Власије (1221– 1239). 
Кренувши из Цариграда, идући преко Драча и Улциња, трговац Матија Бонаша 
одлучио је да драгоцену реликвију, главу градског патрона, пре коначног уласка у 
Котор на један дан изложи у цркви св. Петра prope civitatem. Свечана процесија на 
челу са епископом Власијем запутила се до Светог Петра како би преузела реликвију, 
која је потом уз певање химни и похвала свецу заштитнику положена на главни олтар 
катедралне цркве да би је верници целивали. Према овом извору пренос славне главе 
одиграо се 18. новембра 1227. године59. Ови подаци сведоче о угледу који је 
манастир св. Петра још од раније уживао међу свештенством и верницима Которске 
епископије. Такође, упућују на закључак да је манастир представљао неку врсту 
успутне станице на путу према Котору. 

Манастир св. Петра на Шурању помиње се више пута у најстаријим судско-
нотарским књигама. У првој половини 14. столећа манастир је био солидног 
имовинског стања, располагао је готовим новцем тако да је у једном тренутку постао 
кредитор которске општине, као и земљиштем на ширем подручју данашњег Тивта 
које се у његовом поседу налазило од давнина.60 На његовом челу налазио се dompnus 
Petrus, abbas et rector ecclesie sancti Petri de Surana. Петар је, заправо, био парох 
манастирске цркве која се управо тих деценија све више претварала у обичну 
парохијску цркву, што наравно не искључује могућност да су ретки бенедиктинци ту 
још увек проналазили уточиште, као што је то био случај са Светим Ђорђем код 
Пераста. 

Которска општина донела је 1364. године одлуку да се на годину дана 
изаберу по двојица племића који би обављали дужност прокуратора манастира на 
подручју града и дистрикта. Њихов задатак био би да се старају о свему што је на 
корист дотичним манастирима. Том приликом понаособ су поменути Свети Ђорђе од 
Залива, Света Клара Которска и Свети Петар de Surana. Племићу, који би одбио да се 

                                                 
57 Мијовић 1962–1963, 27–47. 
58 Smičiklas 1904, 102 (№ 98). 
59 Farlati 1800, 437–438. О другој транслацији моштију св. Трифуна са прегледом извора и старије 
литературе v. Митровић 2010, 245–247. 
60 Monumenta Catarensia I, 41 (№ 66); Monumenta Catarensia II, 322 (№ 1247), 325 (№ 1261); 349 
(№ 1372). 
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прихвати дужности, претила је казна у износу од 25 иперпера61. Одлука которских 
већа недвосмислено сведочи о томе да је Свети Петар на Шурању у то време још увек 
сматран манастиром. 

San Piero asuragna се у писаним изворима последњи пут помиње 1503. 
године, у тестаменту племића Василија Драго, који је изразио жељу да се у тој цркви 
служе мисе за покој његове душе. У том тренутку Свети Пeтaр је сасвим извесно 
представљао обичну парохијску цркву62. 

 
Свети Михаило Которски 

 
Међу опатима који су присуствовали освећењу Светог Трипуна 19. јуна 

1166. године налазио се и Петар, abbas sancti Michahelis Catarensis63. Пошто је сасвим 
извесно да поменути Петар није био опат Светог Михаила на Превлаци, будући да у 
том манастиру бенедиктинаца није било већ готово читаво столеће, помишљало се на 
могућност да је у питању била опатија исте посвете која се налазила у самом граду. 
Иван Остојић одбацио је ову претпоставку сматрајући да је у непосредној околини 
Котора већ постојало неколико репрезентативних бенедиктинских мушких манастира 
попут Светог Ђорђа и Светог Петра на Шурању, те да је дотични Петар заправо био 
ректор Светог Михаила, једне од најстаријих градских цркава, који је према обичају 
називан и опатом64. 

Архитектонска и археолошка истраживања Светог Михаила вршена 1982. и 
1983. године показала су да се на месту цркве подигнуте у 14. веку налазила сакрална 
грађевина далеко већих размера која је имала пет попречних травеја. Вероватно је у 
питању била тробродна прероманичка базилика подигнута у 9/10. веку, чији су 
темељи откривени на 1,6 m дубине у односу на ниво постојеће цркве. Такође, у 
апсиди и на источном зиду првобитне цркве наишло се на фрагменте живописа који 
приказује низ светитеља у орнату. Пронађени су остаци камене олтарске преграде, 
четвртастог стубића који је придржавао првобитну свету трпезу, синтронона, као и 
фрагменти натписа, што све потиче из зрелог прероманичког периода. Има индиција 
да се кроз јужна врата улазило у веће двориште са комплексом манастирских зграда. 
Првобитна црква св. Михаила вероватно је постојала до средине 14. века, када је 
порушена у неком од јачих земљотреса. На њеном месту подигнута је црква која 
постоји и данас65. 

Нема двојбе да су пронађени остаци старије сакралне грађевине припадали 
бенедиктинској опатији св. Михаила поменутој у исправи о освећењу катедралне 
цркве. Ово је једини бенедиктински мушки манастир који се налазио унутар 
которских зидина. Бенедиктинци су се ретко настањивали у градовима, будући да 
овај монашки ред у начелу није показивао много склоности ка урбаном начину 
живота. Поред тога, простор који им је стајао на располагању унутар бедема морао је 
по природи ствари бити скучен, што је одударало од основних концепција 
организације манастирског комплекса. Свети Михаило је, по свој прилици, запустео 
још током 13. столећа, док је његов храм претворен у парохијску цркву о чему имамо 
јасних сведочанстава у најстаријим судско-нотарским књигама које помињу 

                                                 
61 Statuta Cathari, 11–12 (cap. 18). 
62 IAK SN XXIII, 553. О Светом Петру још v. Stjepčević 2003², 71; Ostojić 1964, 498–499. 
63 Smičiklas 1904, 102 (№ 98). 
64 Ostojić 1964, 499–500. 
65 Čubrović 1983-1984, 151-159; Мартиновић 1995, 71–74. 
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презвитера Јована – dompnus Iohannes, abbas et rector ecclesie sancti Michaelis de 
Cataro. У време које покривају прве две судско-нотарске књиге (1326–1337) црква св. 
Михаила поседовала је земљишта, винограде и воћњаке у Могоришу, Тивту, 
Бобовишту испод Поповог брда, Корвешу, Јакиндолу, Прчњу, подно Кавча, in 
Casestre, in Belille66. Како су се готово сви побројани локалитети налазили на 
подручју првобитног градског дистрикта не треба искључити могућност да су нека од 
поменутих имања наслеђена баш из времена византијске управе67.  

Не постоје сачувани писани трагови о деловању бенедиктинаца у Котору за 
време византијске владавине, али се на основу онога што је познато о овом реду, 
превасходно у јужној Италији и Далмацији, али и у другим деловима Европе, могу per 
analogiam извести одређени закључци. На првом месту, њихови мисионарски подухвати 
се нису завршавали чином покрштавања појединаца и мањих или већих скупина, већ су 
подразумевали систематско деловање међу новопокрштенима са циљем да они здушно 
прихвате нове обрасце мишљења и животне навике у складу са хришћанском вером. 
Стога су бенедиктинци практиковали мисионарски рад докле год је за тако нечим у 
једној средини постојала реална потреба. Премда савремена историографија обично 
полази од става да је св. Бенедикт Нурсијски од монаха захтевао тек елемантарну 
писменост68, ова датост, ипак, прејудицира постојање скрипторијума, библиотеке и 
архива у оквиру манастирског комплекса. Бенедиктинци су се истицали својом 
ученошћу, приљежним радом на чувању и умножавању богослужбених књига и 
хришћанских писаца, али и аутора класичне старине, као и оригиналним књижевним и 
уметничким стваралаштвом69. Плод вишедеценијских напора у том смислу представља 
scriptura beneventana, минускулно писмо уобличено у Монтекасину крајем 8. века70. 
Поред тога, бенедиктинци су се бавили просветном делатношћу, при њиховим 
опатијама постојале су школе не само за облате и друге клерике, већ и за племићке 
синове који су након завршетка школовања намеравали да се посвете породичним 
обавезама и чисто световним занимањима71.  

Стога је оправдано претпоставити да су и которски бенедиктинци на начин и 
у мери у којој се то могло развијали наведене делатности. Свети Михаило Превлачки 
чинио је велики манастирски комплекс у оквиру кога је можда постојала школа 
намењена монашком и свештеничком подмлатку. Такође, не би требало одбацити 
могућност да су се бенедиктинци који су деловали у Котору бавили описмењавањем 
синова патрицијата. При поменутим манастирима свакако су постојале барем 
приручне библиотеке и архиви у којима су чувани документи од виталног значаја за 
нормално функционисање заједнице. Део тих списа и докумената вероватно је био 
писан беневентаном. У архивској збирци Miscellanea у поседу Фрањевачке 
библиотеке у Котору чува се неколико фрагмената писаних беневентаном из 10. или 
11. века, али они нису били подвргнути озбиљнијим палеографским и текстолошким 
анализама, тако да засада није могуће рећи да ли евентуално потичу из неког од 
бенедиктинских манастира на ширем подручју Котора72. Јосип Ђелчић, истина не 

                                                 
66 Monumenta Catarensia I, 63 (№ 142), 67 (№ 154), 82-83 (№ 204), 141 (№ 382), 229-230 (№ 651), 
232 (№ 657), 235 (№ 666), 288 (№ 837), 432 (№ 1306); Monumenta Catarensia II, 139 (№ 558), 191 (№ 
769), 193 (№ 777), 276 (№ 1067). 
67 Антоновић 2003, 199–209. О подручју Которске епископије v. Mitrović 2007, 31–37. 
68 Kovačić 2010, 100. 
69 Ostojić 1963, 151–154. 
70 Novak 1920; Novak 1980², 155–163. 
71 О манастирским школама у Европи у периоду од 850. до 1100. године v. Линч 1999, 121–122. 
72 Antović 2004, 288. 
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наводећи извор, помиње извесног Гргура, бенедиктинца из Светог Ђорђа, који је 
1102. године завршио писање књиге једноставно дефинисане као codice teologico73. 
Бенедиктинци су велику пажњу поклањали мануелном раду, тако да су развијали 
извесне типове пословања који су често доприносили привредној афирмацији 
читавих подручја74. Постоји обиље сведочанстава о привредним активностима и 
солидном материјалном положају бенедиктинских опатија у крајевима између 
Котора и Љеша под српском и млетачком влашћу, стога нема места сумњи да су 
темељи манастирске економије ударени током првих векова присуства 
бенедиктинаца на овим просторима, тј. у доба византијске управе. 

О великом угледу бенедиктинског монаштва у византијском Котору сведочи 
присуство неколицине опата на свечаности освећења катедралне цркве св. Трипуна, 
која је одржана 19. јуна 1166. године. На трима олтарима новоподигнутог храма 
служили су поред которског Мајона још тројица епископа, албански Лазар, 
дривастијски Мартин и улцињски Јован, уз саслужење чак осморице настојника 
бенедиктинских опатија. Поред которских бенедиктинаца – Петра, опата Светог 
Михаила, Петра, опата Светог Петра, и Јована, опата Светог Ђорђа, били су присутни 
и Михаило, опат (архимандрит) Светог Јована у Штоју крај Дриваста, Петар, опат 
(архимандрит) Светих Срђа и Вакха на Бојани, Јован, опат Светог Спаса Барског, 
Трифун, опат Свете Марије Будванске, и Ђорђе, опат Светог Спаса Албанског. 
Свечаности су присуствовали и представници световних власти кир Изанак, дукс 
Далмације и Дукље, которски приор Вита, приор арбански Андрија и изабрани 
свачки епископ Петар75. Ово је уједно и последњи помен о присуству представника 
византијске власти у Котору. Непуне две деценије касније град се већ налазио под 
влашћу рашког великог жупана Стефана Немање.   

Као што је већ истакнуто, бенедиктинци су отишли са Превлаке негде у 
другој половини 11. столећа. Материјални остаци сведоче да није било насиља, те да 
је превлачки комплекс у неком тренутку једноставно напуштен и препуштен зубу 
времена. Прецизан одговор на питање које се само од себе намеће немогуће је дати с 
обзиром на недостатак писаних сведочанстава и оскудност археолошких 
истраживања, што нас ипак не спречава да претпоставимо да су бенедиктинци 
Тиватски залив напустили на позив дукљанских владара. У другој половини 11. 
столећа њихова историјска мисија на том подручју била је довршена, становништво 
је већ увелико било христијанизовано и под све јачим утицајем Которске епископије. 
На другој страни, подршка бенедиктинског монаштва, свакако, била је од велике 
користи дукљанским владарима у време оснивања Барске архиепископије. Почев од 
краја 11. века ред св. Бенедикта бележи стагнацију, потом опадање у самој јужној 
Италији, тако да се у начелу није могао очекивати већи прилив монаха из 
прекоморских крајева, премда су узајамне везе постојале и знатно касније. 
Пресељавање мањих и већих монашких скупина у зависности од актуелних 
околности и потреба представља константу у историји бенедиктинског реда, посебно 
када су у питању јужноиталијанске области, што упућује на закључак да се нешто 
слично могло догађати и на простору између Котора и Љеша. Напослетку, можда су 
управо вишестолетне бенедиктинске традиције, заједно са актуелним политичким и 
привредним разлозима, допринеле да которски епископ у време сукоба између 
дубровачког и барског архиепископа донесе одлуку о ступању под јурисдикцију 
архиепископије у Барију76. 

                                                 
73 Gelcich 1880, 196. 
74 Redovnička pravila, 275–277 (cap. 31, 32, 33, 34), 284–285 (cap. 48), 289 (cap. 57). 
75 Farlati 1800, 433; Smičiklas 1904, 102 (№ 98). 
76 Најранији помен которског епископа у својству суфрагана баријског архиепископа, који не 
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Када је Сава Немањић 1220. године основао Зетску епископију за њено 
седиште изабрао је некадашњу бенедиктинску опатију св. Михаила на Превлаци77. 
Древна манастирска црква, чија посвета није промењена, обновљена је, начињени су 
бочни контрафори како би здање издржало терет нове кровне конструкције са 
куполом, очишћена је костурница и осликана унутрашњост храма. Занимљиво да 
нови манастирски комплекс, премда седиште епископије, од 1346. године –  
митрополије, није био нарочито репрезентативан, нити намењен великом броју 
монаха78. Светог Петра Градачког, који је, такође, већ неко време био напуштен, 
преузео је око 1269. године зетски епископ Неофит. Он је по свој прилици постојећу 
цркву само преуредио додавши трансепт са правоугаоним певницама чиме је она 
попримила одлике рашког стила, док је унутрашњост храма живописана79. Зетски 
епископи су радо боравили при Светом Петру Градачком, будући да се у которској 
архивској грађи повремено јављају са атрибутом de Graze. Тако се 1399. године 
помиње domus domini episcopi de Graze in contrata sancte Marie Magdalene у Котору80. 
Давно напуштене бенедиктинске настамбе на Луштици постале су део 
Светомихољске метохије, тако да су претворене у православне парохијске храмове81. 
Свети Петар у Бијелој остао је у надлежности католичког свештенства. Свети Петар 
на Шурању и Свети Михаило у граду временом су претворени у парохијске цркве. 
Једини бенедиктински манастир у Которској епископији, који је као такав успео да се 
одржи све до у освит новог доба, био је Свети Ђорђе испред Пераста. Томе је 
погодовала околност да је которска комуна уживала патронатско право над њим 
почев од 1247. године када је епископ Деодат, на молбу капитола Светог Трипуна, 
општинских органа и опата Ђорђа, дана 12. септембра осветио манастирску цркву на 
хвалу Богу и славу Марији и светим мученицима Абдону и Сенену, чије мошти ту 
почивају, у време папе Иноћентија IV и краља Уроша I82. 

Присуство православног монаштва на Превлаци потпуно је истиснуло 
бенедиктинске традиције, које су макар у виду магловитог сећања протканог примесама 
легендарног, свакако постојале у тренутку обнове Светог Михаила око 1220. године83. 
Которско свештенство чувало је успомену на присуство и делатност бенедиктинаца,  
писмено уобличену у представкама које је которска делегација поднела на разматрање 
Клименту VI крајем 1345. и почетком 1346. године. Разлози боравка ове делагације на 
папском двору у Авињону тицали су се актуелних претензија которског епископа, који 
је настојао да добије званичну потврду јурисдикције над католичким парохијама у 
унутрашњости српске државе. У том погледу позивање на запустеле манастире реда св. 
Бенедикта, који су тобоже у неко неодређено време отргнути од которског епископа, 
представљало је добар аргумент у преговорима са папом који није имао баш најјасније 
представе о збивањима и црквеним приликама у Душановој држави84. Занимљиво да је 
стотинак година касније сећање на бенедиктинце већ сасвим ишчезло, што се добро 
види на примеру Светог Петра Градачког. Которско свештенство на челу са епископом 

                                                                                                                            
подлеже сумњи, налази се у були папе Александра III од 28. јуна 1172. године. О oвом питању 
детаљно v. Mitrović 2007, 17–20. 
77 Јанковић 1979, 73–84; Јанковић 1985, 31–32. Cf. Stjepčević 2003², 114–121.  
78 Усмено саопштење мр Младена Загарчанина. 
79 Ђурић 1985, 26–40. 
80 Stjepčević 2003², 323 n. 34. 
81 О Светомихољској метохији v. Stjepčević 2003², 114–121; Синдик 1950, 145–146; Божић 1979, 
40 –57; Антоновић 2003, 203–205. 
82 Farlati 1800, 439; Smičiklas 1906, 326–327 (№ 289). 
83 Cf. Радовић 1997, 271–278. 
84 Theiner 1863, 215; Smičiklas 1913, 179–180 (№ 134). О тој теми детаљно v. Митровић 2011, 300–
302. 
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Млечаниним, доминиканцем Бернардом из Пјеве ди Сако, имало је свест о томе да је 
поменута црква некада припадала Которској епископији и да се у њој служило по 
латинском обреду, али се ови факти ни на који начин нису доводили у везу са 
бенедиктинским наслеђем85.  
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Katarina Mitrovi ć 
 

BENEDICTINES IN THE BYZANTINE KOTOR 
 

Starting from the 830s the Benedictines in the south of Italy were exposed to the 
Saracen and other outlaw attacks leaving their monasteries endangered and looted. The 
troubles culminated by the conquest of Montecassino in 883. Due to the strengthening of 
the Byzantine authorities, the circumstances in the eastern Adriatic coast seemed by far 
more stable and suitable for the life of the monastic communities. Besides, some Slavic 
population lived in the hinterland of the Byzantine towns and they were slowly penetrating 
to the coastal areas for more than two centuries. Those people were gradually building up 
their relation with the Romans from the urban areas. The Slavs were still the worshippers of 
the old religion or only partly christianised. The conversion of the Balkan Slavs was one of 
the primary aims of the Byzantine politics. In that aspect the Benedictines posed an 
excellent choice when it came to the Slavic neighbours of the Byzantine towns on the 
Adriatic coast. Those were the monks who set up their monasteries in the rural areas close 
to the main traffic and town centres whose way of living fitted in the mentality and the 
habits of the agrarian society and they enjoyed the reputation of being successful 
missionaries. The christianisation of the Slavic people enabled the spread of the cultural 
models from the Byzantine authority centres, which invoked the strengthening of the 
ideological positions and firming the factual power. On the other hand, the popes had to 
view these feats benevolently since the Benedictines almost immaculately contributed to 
the strengthening of the Roman Church positions in Dalmatia. Therefore, it is no wonder 
that in the areas southwards from Dubrovnik the Benedictine presence was recorded first in 
the vicinity of the Byzantine Kotor and in the town itself as well as in the nearby Budva. 
The existence of the strong Byzantine authority centre supported the missionary activities 
and establishing the Benedictine order in the borderline districts of Duklja and Travunija, 
surely under the rule of the Serbian princes. In the early second half of the 11th century the 
Benedictines left the Tivat bay, where St Michael’s Abbey on Prevlaka was the pillar of 
their  gathering. Sava Nemanjić rebuilt this monastery in 1220 and it became the seat of the 
Zeta bishop. Metochia sancti Michaelis included the other Benedictine settlements apart 
from St Peter’s in Bijela of which we do not know when it was turned into a Catholic 
parish. The monasteries of St Peter and St Michael in Kotor gradually turned into the parish 
churches. It is conspicuous that the Benedictines abandoned their settlements for no visible 
reason nor the pressure coming from the outside, so that those were mainly some interior 
motives difficult to be observed clearly. Thus, the only remaining abbey in the area of the 
Kotor bishopric was St George’s Abbey in front of Perast.  
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Ένα από τα σηµαντικότερα ερευνητικά προβλήµατα που παρουσιάζει η µελέτη των 

µεσαιωνικών σλαβικών εγκαταστάσεων στα Βαλκάνια, ειδικά στο νοτιότερο γεωγραφικό 
τµήµα των τελευταίων, αποτελεί η (ακόµη και grosso modo) χρονολόγηση της 
συγκεκριµένης ιστορικής εξέλιξης. Σηµαντικό µέρος της παλαιότερης αλλά και της σύγχρονης 
έρευνας τοποθετεί την απαρχή της µόνιµης παραµονής των σλαβικών φύλων στην ευρύτερη 
περιοχή κάπου ανάµεσα στους 6ο - 8ο αι.1. O Κ. Παπαρρηγόπουλος, βασιζόµενος κυρίως στις 

                                                 
1 Μπαζαίου-Barabas Θ - Κ. Νικολάου, Ελληνικός χώρος και πρώιµοι Σλάβοι, Βούλγαροι, Σέρβοι (6ος-15ος 

αι.). Αναλυτική βιβλιογραφία [ΕΙΕ. ΙΒΕ], Αθήνα 1992 (για την παλαιότερη βιβλιογραφία); Stavridou-
Zafraka A., “Slav Invasions and the Theme Organization in the Balkan Peninsula”, Βυζαντιακά 12 
(1992), 165-179; Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου 1993; Schramm G., “Venedi, Antes, Sclaveni, Sclavi: 
Frühe Sammelbezeichnungen für slawische Stämme und ihr geschichtlicher Hintergrund”, 
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 43 (1995), 161-200; Μίντσης Γ.Ι., “Ξενικές εγκαταστάσεις στη 
µεσαιωνική Μακεδονία (Το πρόβληµα των σλαβικών εποικισµών στη διεθνή βιβλιογραφία)”, Βυζαντιακά 
15 (1995), 155-176; Tachiaos A.-A., Greeks and Slavs, Thessaloniki 1997; Olajos Τh., “Quelques 
remarques sur une peuplade slave en Hellade”, VV 55 (80.2) (1998), 106-110; Αναγνωστάκης Η., “Οι 
πελοποννησιακοί σκοτεινοί χρόνοι: Το σλαβικό πρόβληµα. Μεταµορφώσεις της Πελοποννήσου ή της 
έρευνας;”, Oι µεταµορφώσεις της Πελοποννήσου (4ος-15ος αι.) [ΕΙΕ. «Επιστήµης Κοινωνία». Ειδικές 
µορφωτικές εκδηλώσεις], Αθήνα 2000, 19-34; Ζερλέντης Π.Γ., Μηλιγγοὶ καὶ Ἑζερῖται Σλάβοι ἐν 
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µαρτυρίες των αφηγηµατικών πηγών και χωρίς να έχει στη διάθεσή του αρχαιολογικά και 
άλλα τεκµήρια και αναφορές που είναι σήµερα γνωστά, είχε πρώτος υποστηρίξει ορθά κατά 
τον 19ο αι. ότι, παρά τις συνεχείς αβαρο-σλαβικές επιδροµές στα αυτοκρατορικά εδάφη, 
µόνιµες σλαβικές εγκαταστάσεις σε αυτά δεν είχαν πραγµατοποιηθεί έως και τα τέλη του 6ου 
αι. (αντίθετα δηλαδή µε όσα είχε υποστηρίξει αρχικά ο J.-Ph. Fallmerayer και αργότερα 
επιπρόσθετοι σηµαντικοί ερευνητές, όπως λ.χ. οι E. Curtius, G. Finlay, J.-W. Zinkeisen, C. 
Jireček, F. Dvornik, A. Pernice, J.B. Bury, H. Baynes και L. Niederle). Ανάλογη γνώµη 
εξέφρασαν αργότερα και οι Κ. Ηοpf και ∆.Α. Ζακυθηνός2. Σύµφωνα µάλιστα µε τον νεότερο 
F. Barišić, η αποφασιστική και µαζική σλαβική εγκατάσταση στη νότια Βαλκανική 
πραγµατοποιήθηκε γύρω στα 614-618. Ο ίδιος ερευνητής κατέδειξε µε πειστικό τρόπο ότι στα 
χρόνια βασιλείας του αυτοκράτορα Φλαβίου Φωκά (602-610)3 δεν είχαν ακόµη σηµειωθεί 
ευρείες αβαρο-σλαβικές επιδροµές και διεισδύσεις και, το βασικότερο, εγκαταστάσεις στα 
αυτοκρατορικά εδάφη4.  

Ο 7ος αι. υπήρξε η απαρχή των λεγόµενων «σκοτεινών αιώνων», οι οποίοι 
αποκαλούνται έτσι εξαιτίας της ανεπάρκειας ιστορικών πηγών. Κατά τη διάρκεια της 
συγκεκριµένης περιόδου σηµειώθηκαν κοσµοϊστορικές πολιτικές και θρησκευτικές αλλαγές, οι 
οποίες µάλιστα ενίσχυσαν παράλληλα και ουσιαστικά συνέβαλλαν στην ολοκλήρωση ήδη 
υπαρχουσών κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτιστικών τάσεων και µεταβολών (π.χ. 
παρακµή  αστικού βίου, κάµψη διαπεριφερειακής εµπορικής δραστηριότητας, υποχώρηση 
παιδείας και «εξαγροτισµός» της κοινωνίας). Στα τέλη του 7ου αι. είχαν πλέον διαµορφωθεί 
εντελώς διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στον ευρύτερο µεσογειακό κόσµο, οι 
οποίες σηµατοδοτούσαν οριστικά το τέλος της ύστερης αρχαιότητας και την απαρχή των 
µεσαιωνικών χρόνων. Ειδικά η ταχύτατη αραβική επέκταση στη Μέση Ανατολή και στη 
βόρεια Αφρική, εις βάρος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και της Σασσανιδικής Περσίας, αλλά 

                                                                                                                            
Πελοποννήσῳ, Ερµούπολη 2000 (α´ έκδ. 1922); Curta 2001, 106-107; Toυ ιδίου 2004; Avraméa A., “Les 
Slaves dans le Peloponnèse”, στο Κουντούρα-Γαλάκη 2001, 293-302; Ταρνανίδης I.X., «Οι κατά 
Μακεδονίαν Σκλαβήνοι»: Ιστορική πορεία και σύγχρονα προβλήµατα προσαρµογής, Θεσσαλονίκη 2001; 
Ηλιάδη 2003; Παπαδηµητρίου 2004; Chrysos 2007; ∆απέργολας N., Σλαβικές εγκαταστάσεις στη 
Μακεδονία από τον 7ο έως και τον 9ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 2008; Morfakidis F.M. - O.M. Casas (eds.), 
Fuentes griegas sobre los eslavos. I. Expansión y establecimiento de los eslavos en la península 
Balcánica [Centro de Estudios Bizantinos Neogriegos y Chipriotas. Biblioteca de Textos Bizantinos], 
Granada 2009; Γιαννόπουλος Π., “Βυζάντιο και Σλάβοι:::: από την αντιπαράθεση στη συµβίωση”, Βυζαντινός 
∆όµος 17-18 (2009-2010), 15-32; Χατζηαντωνίου E., “Συµβολή στον εντοπισµό της σλαβικής 
εγκατάστασης των ∆ρουγουβιτών”, στο Κορρές Θ. - Π. Κατσώνη - Ι. Λεοντιάδης - Α. Γκουτζιουκώστας 
(eds.), ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ. Τιµητικός τόµος για την οµότιµη καθηγήτρια Αλκµήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, 
Θεσσαλονίκη 2011, 105-133; Λεβενιώτης 2012-2013, 81f.; Λεβενιώτης 2012-2013 (για τα τοπωνύµια). 
2 Παπαρρηγόπουλος K., Περὶ τῆς ἐποικήσεως σλαβικῶν τινῶν φύλων εἰς τὴν Πελοπόννησον [Βιβλιοθήκη 
ἱστορικῶν µελετῶν 203], ἐν Ἀθήναις 1843, 8, 30-31, 45-46, 99-100; Hopf K., Οι Σλάβοι στην Ελλάδα. 
Ανασκευή των θεωριών του Φαλµεράγερ, νεοελλην. απόδ. Γ. Κουσουνέλος, Αθήνα 1995, 19 (α´ έκδ. Leipzig 
1867); Ζακυθηνός ∆.Α., Οἱ Σλάβοι ἐν Ἑλλάδι. Συµβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ µεσαιωνικοῦ ἑλληνισµοῦ, 
Ἀθῆναι 1945, 23-27. 
3 Barišić 1956, 73f.; Στράτος Α.Ν., “Ἡ τυραννὶς τοῦ Φωκᾶ (602-610)”, Ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους. 
Τόµος Ζ´. Βυζαντινὸς ἑλληνισµός. Πρωτοβυζαντινοὶ χρόνοι, Ἀθῆναι 1978, 222-243; Λουγγής 1985, 140f.; 
Καραγιαννόπουλος Ι.Ε., Ἱστορία Βυζαντινοῦ κράτους. Τόµος Β´. Ἱστορία µέσης βυζαντινῆς περιόδου (565-
1081), Θεσσαλονίκη 1991, 55-59; Χριστοφιλοπούλου A., Βυζαντινὴ ἱστορία. Α´ 324-610, Θεσσαλονίκη 
21996, 322f.; Haldon 1990, 36f.; Olster 1993, 49f.; Kaegi 2007, 41f. 
4 Barišić 1956, 73f.; Barišić 1969, 11f. 
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και η σταδιακή ισχυροποίηση των Φράγκων στη δυτική Ευρώπη συγκρότησαν τελικά, ως 
πολιτικές εξελίξεις, ένα νέο διεθνές περιβάλλον5.  

Ο 7ος αι. υπήρξε ωστόσο και η εποχή της µόνιµης εγκατάστασης των σλαβικών 
φύλων στο εσωτερικό των Βαλκανίων. Την άποψη αυτή, την οποία θα επιχειρήσουµε να 
αναλύσουµε περαιτέρω και να τεκµηριώσουµε µε επιπρόσθετα στοιχεία στο συγκεκριµένο 
άρθρο, αποδέχεται πλέον ορθά σηµαντικό µέρος της σύγχρονης έρευνας6. Πολλοί ωστόσο 
συγγραφείς εξακολουθούν να εκφράζουν διαφορετική γνώµη7. Μία επανεξέταση του 

                                                 
5 Στράτος A.N., Τὸ Βυζάντιον στὸν Ζ´ αἰώνα, τ. A´ - Στ´, Ἀθῆναι 1965-1977; Yannopoulos P., La société 
profane dans l’Empire byzantin des VIIe, VIIIe et IXe siècles, Louvain 1975; Köpstein H. - F. 
Winkelmann (eds.), Studien zum 7. Jahrhundert in Byzanz. Probleme zur Herausbildung des 
Feudalismus [BBA 47], Berlin 1976; Lilie R.-J., Die byzantinische Reaktion auf die Ausbreitung der 
Araber. Studien zur Strukturwadlung des byzantinischen Staates im 7. und 8. Jahrhundert [MBM 
22], München 1976; Winkelmann F. (ed.), Byzanz im 7. Jahrhundert. Untersuchungen zur 
Herausbildung des Feudalismus [BBA 48], Berlin 1978; Λουγγής 1985; Brandes W., Die Städte 
Kleinasiens im 7. und 8. Jahrhundert [ΒΒΑ 48], Amsterdam - Βerlin 1989; Toυ ιδίου, 
Finanzverwaltung in Krisenzeiten. Untersuchungen zur byzantinischen Administration im 6.-9. 
Jahrhundert [FBR 25], Frankfurt a.M. 2002; Olster 1993; Haldon 1990; Κουντούρα-Γαλάκη E., Ο 
βυζαντινός κλήρος και η κοινωνία των «σκοτεινών αιώνων», Αθήνα 1996; Reinink G. J. - B. H. Stolte 
(eds.), The Reign of Heraclius (610-641): Crisis and Confrontation [Groningen Studies in Cultural 
Change, v. II], Leuven - Paris - Dudley MA 2002; Ηράκλειος. Ο σκοτεινός 7ος αιώνας [Ιστορικά 169. 
Ελευθεροτυπία, 23 Ιαν. 2003], Αθήνα 2003; Κουντούρα-Γαλάκη Ε. (ed.) 2001; Λεοντσίνη Μ., 
Κωνσταντίνος ∆´ (668-685). Ο τελευταίος πρωτοβυζαντινός αυτοκράτορας [ΕΙΕ. ΙΒΕ. Μονογραφίες 7), 
Αθήνα 2006; Saradi Η.G., The Byzantine City in the Sixth Century. Literary Images and Historical 
Reality [Society of Messenian Archaeological Studies], Athens 2006; Kaegi, Ἡράκλειος (όπως σηµ. 3); 
Brubaker L. - J. Haldon, Byzantium in the Iconoclastic Era, c. 680-850: A History, Cambridge - New 
York 2011. 
6 Cf. Ferjancić 1984, 108; Baratte 1984, 164; Haldon 1990, 43f.; Curta 2004, 538-539; Ziemann D., 
Vom Wandervolk zur Großmacht. Die Entstehung Bulgariens im frühen Mittelalter (7.-9. Jh.) 
[Kölner historische Abhandlungen 43], Köln - Weimar - Wien 2007, 115-123; Cheynet J.-Cl., “Τα 
Βαλκάνια”, στο Cheynet et alia 2011, 605-636, ειδικά 607-608. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν, λίγο ή 
πολύ, µια πιο σταδιακή κατάρρευση του συνόρου από την εποχή του Φωκά και κυρίως στις αρχές της 
βασιλείας του Ηρακλείου. Βλ. Lilie 1985, 17, 42-43; Olajos 1985, 506f.; Curta 2001, 106-107; 
Ζahariade 2006, 231; Morrisson C., “Τα γεγονότα / χρονολογική περιδιάβαση”, στο Μοrrisson et alia 
2007, 77-125, ειδικά 120f.; Καρδαράς 2010, 103f. 
7 Cf. Lemerle P., Philippes et la Macédoine orientale à l’époque chrétienne et byzantine. Recherches 
d’histoire et d’archéologie, Paris 1945, 114; Lemerle 1981, τ. ΙΙ, 171-193; Nestor 1963, 51-53; 
Charanis P., “Nicephorus I, the Savior of Greece from the Slavs (810 A.D.)”, Byzantina-
Metabyzantina 1 (1946), 75-92; Βοn Α., “Les Slaves en Grèce et dans le Péloponnesè. Méthode et 
resultants acquis”, Actes du Xe Congrès International d’Études Byzantines (İstanbul, 15-21.IX.1955), 
İstanbul 1957, 206-207; Tăpkova-Zaimova 1964, 116; Tăpkova-Zaimova 1966, 132; Maksimović 
1964, 269f.; Evert-Kappesowa H., “Recherches sur la colonization slave à Byzance”, RESEE 7.1 
(1969), 63-71;  Ανδρέου Α., “Η κάθοδος των Σλάβων στη Βαλκανική κατά τον 6ο αι. µ.Χ.”, Λόγος και 
πράξη 46 (Αθήνα 1991); Του ιδίου, “Η πρώτη εποίκηση των Σλάβων στη Βαλκανική κατά τον 6ο - 8ο αι. και 
η αφοµοίωσή τους από τους Βυζαντινούς”, Εταιρία (Φλώρινα 1991); Danforth L.Μ., Η µακεδονική 
διαµάχη. Ο εθνικισµός σε έναν υπερεθνικό κόσµο, µτφρ. Σ. Μαρκέτος - επιµ. Ε. Παπαταξιάρχης 
[Εθνογραφίες], Αθήνα 1999 (α΄ έκδ. Princeton 1995), 40; Βρυώνης Σ., Ἡ καθ’ ἡµᾶς Ἀνατολή. Η 
πνευµατική παράδοση του µεσαιωνικού ελληνισµού στον σλαβικό και τον ισλαµικό κόσµο, µτφρ. Λ. Γυιόκα 
[Βιβλιοθήκη Σλαβικών Μελετών 6], Θεσσαλονίκη 1995, 26f.; Pap L., “A Contribution to the Solution 
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προβλήµατος είναι, κατά συνέπεια, αρκετά χρήσιµη. Εκτός αυτού ωστόσο θα µελετήσουµε 
και το ακόµη πιο αµφιλεγόµενο ζήτηµα της έκτασης της βυζαντινής κυριαρχίας στη 
Χερσόνησο του Αίµου κατά τη διάρκεια του 7ου αι. Όπως έχουµε εξάλλου επανειληµµένα 
επισηµάνει, η παλαιά θεωρία περί ολοκληρωτικής κατάρρευσης της αυτοκρατορικής 
κυριαρχίας στα Βαλκάνια κατά τους 7ο  - 8ο αι. ουσιαστικά αναπαράγεται, εσφαλµένα κατά 
τη γνώµη µας, στη σύγχρονη ιστοριογραφία και χαρτογραφία8. 

Η µελέτη των σλαβικών εγκαταστάσεων και των ευρύτερων επιπτώσεών τους στη 
Χερσόνησο του Αίµου είχε αρχικά στηριχθεί, και σε ορισµένες περιπτώσεις εξακολουθεί 
µάλιστα να βασίζεται αποκλειστικά, στη µελέτη των αφηγηµατικών κειµένων. Πολλά εξ 
αυτών παρουσίαζαν ωστόσο ποικίλα προβλήµατα, γεγονός που οδήγησε παλαιότερους αλλά 
και νεότερους ερευνητές σε εσφαλµένα συµπεράσµατα σχετικά µε τις απαρχές των σλαβικών 
εγκαταστάσεων συνολικά στα Βαλκάνια και φυσικά στις νοτιότερες ελληνόφωνες περιφέρειες 
της συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής.  

Xαρακτηριστικό παράδειγµα που οδηγεί σε παρερµηνείες αποτελεί η verbatim αποδοχή 
χωρίων συγγραφέων του 6ου αι. που αναφέρονται στις αβαρο-σλαβικές επιδροµές, κυρίως του 
προτήκτορος Μενάνδρου, του σχολαστικού Ευάγριου, του Σύρου επισκόπου Εφέσου Ιωάννη αλλά 
και µεταγενέστερων κειµένων, όπως λ.χ. το Χρονικό της Μονεµβασίας ή το σχόλιο του 
αρχιεπισκόπου Καισαρείας Αρέθα (ca. 932)9. Οι συγκεκριµένες µαρτυρίες χαρακτηρίζονται 
ωστόσο από υπερβολές, συγκεχυµένες αναφορές, γεωγραφικά και άλλα σφάλµατα, όπως λ.χ. η 
χρήση του όρου «Ελλάς» («Graecia» στις δυτικές µεσαιωνικές πηγές), ο οποίος υποδήλωνε τότε 
στην πραγµατικότητα το Ιλλυρικό ή την αρχαία Ιλλυρία ή τις περιοχές που εκτείνονταν µεταξύ 
Σιγγηδόνας - Αγχιάλου Βουλγαρίας και όχι την νοτιότερη αρχαία Ελλάδα. Οι τελευταίες 
αναφορές    διακρίνονται γενικά από έλλειψη αξιοπιστίας,  ακόµη και αν ο όρος Ελλάς υποδήλωνε 
πραγµατικά τις νοτιότερες βαλκανικές επαρχίες και είχε χρησιµοποιηθεί από τον Μένανδρο, για 
να τονιστεί το µέγεθος των αβαρο-σλαβικών επιδροµών, όπως θεωρεί π.χ. ο σύγχρονος µελετητής 
της πρώιµης ιστορίας των σλαβικών φύλων F. Curta10. 

Το ίδιο συγκεχυµένες, τουλάχιστον για τις προαναφερθείσες περιοχές, υπήρξαν και οι 
γεωγραφικές γνώσεις των δυτικών συγγραφέων της εποχής, όπως π.χ. του επισκόπου 
Σεβίλλης Ισιδώρου (†636), του ηγουµένου Ιωάννη Biclarensis († ca. 621) ή του επισκόπου 
Eichstätt Willibaldus (α΄ µισό 8ου αι.). Η χρησιµοποίηση του όρου Ελλάς µε τη σηµασία του 
Ιλλυρικού απαντά εξάλλου και σε άλλους συγγραφείς της εποχής, όπως π.χ. στον Ιακώβ, 
Εβραίο από την Παλαιστίνη που δέχθηκε µε τη βία το χριστιανικό βάπτισµα στην Καρχηδόνα 

                                                                                                                            
of some Slavic Μigrations in the Early Middle Ages according to the Miracles of Demetrius of 
Thessalonica”, Etnogenezis end ethnocultural contacts of Slavs. Works of VI International Congress 
of Slavic Archaeology, Moscow 1997 (= http://www.rastko.rs/arheologija/lpap-thessalonica.html); 
Panov M.B., “On the Slav Colonization and the Ethnic Changes in Macedonia by the End of the 6th 
and the First Half of the 7th Century”, Balcanica Posnaniensia 11-12 (2001), 23-33; Bŏskoski M., 
Iminjata Makedonija i Makedonci vo srednovekovnite izvori / The Names Macedonia and 
Macedonians in Medieval Sources [Κulturno Istorisko Nasledstvo na Republika Makedonija / 
Cultural and Historic Heritage of Republic of Macedonia 47], Skopje 2003, 60; Morrisson C. - J.-P. 
Sodini, “Ὁ ἕκτος αἰώνας. Οἱ πόλεις καὶ ὁ ρόλος τους”, στο Λαΐου et alia 2006, τ. Α´, 281-358, ειδικά 311; 
Βavant B., To Ιλλυρικό, στο Morrisson et alia 2007, 395-440, ειδικά 429. 
8 Leveniotes 2011, 295-296; Λεβενιώτης 2012-2013, 81. 
9 Το Χρονικό της Μονεµβασίας στην παραλλαγή του κώδικα Ιβήρων 329, φφ. 203α-β. Για το κείµενο αυτό 
και για το σχόλιο του Αρέθα, βλ. κατωτ. Για το πρόβληµα των διαφορετικών χρονολογήσεων που 
χρησιµοποιούνται στη χειρόγραφη παράδοση του Χρονικού, βλ. Curta 2004, 535. 
10 Curta 2004, 515. 
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επί αυτοκράτορα Ηρακλείου (a. 634)11. Στις µαρτυρίες των προηγούµενων συγγραφέων 
επιχείρησαν διάφοροι ερευνητές, κατά τρόπο άκριτο και µη µεθοδολογικό, να θεµελιώσουν την 
αστήρικτη θεωρία περί «εκσλαβισµού της Ελλάδας» στα τέλη του 6ου αι. Ειδική αναφορά θα 
πρέπει να γίνει εδώ στην υποτιθέµενη σλαβική εγκατάσταση στην Πελοπόννησο το 587/88, 
σύµφωνα µε έµµεσες αναφορές ορισµένων βυζαντινών κειµένων και σχολίων::::  

Το ιδιόχειρο σχόλιο του αρχιεπισκόπου Καισαρείας Αρέθα, πιθανού συντάκτη του 
προβληµατικού Περὶ τῆς κτίσεως τῆς Μονεµβασίας Χρονικοῦ (ca. 886-912 ή 932 ή 963-
1018) σύµφωνα µε τους J. Koder και Ο. Κresten12, χρονολογείται γύρω στο 932 και 
περιλαµβάνεται στο προσωπικό αντίγραφο του Αρέθα του Χρονογραφικοῦ συντόµου, µικρού 
σε έκταση κειµένου που αποδίδεται στον πατριάρχη Κων/πόλεως Νικηφόρο Α´ (806-815)13. 
Το σχόλιο αναγράφεται έναντι της αναφοράς της βασιλείας του αυτοκράτορα Νικηφόρου Α´ 
(802-811) και περιέχει, όπως και το κείµενο του Χρονικού της Μονεµβασίας, αναφορές περί 
κατοχής του δυτικού τµήµατος της Πελοποννήσου επί 218 χρόνια «ὑπὸ τοῦ Σκλαυηνῶν 
ἔθνους» και περί φυγής και διασποράς τµήµατος του γηγενούς ελληνικού πληθυσµού («τὰ 
ἐγγενῆ ἑλληνικὰ ἔθνη»). Εφόσον, κατά τα λεγόµενα του Χρονικού της Μονεµβασίας, το 
χρονικό διάστηµα των 218 ετών έληξε κατά το 805, η σλαβική εγκατάσταση στην 
Πελοπόννησο χρονολογείται υποτιθέµενα στο 587/8814.  

Το ίδιο χρονικό διάστηµα αναπαράγεται και στο συνοδικό γράµµα (a. 1084) του 
πατριάρχη Νικολάου Γ´ Γραµµατικού (1084-1111) προς τον αυτοκράτορα Αλέξιο Α´ Κοµνηνό 
(1081-1118). Ο Νικόλαος Γ´ ανατρέχει σε πελοποννησιακή παράδοση αµφίβολης αξίας για 
να υποστηρίξει τα δίκαια της µητρόπολης Πατρών:::: κατά τον ίδιο, µε χρυσόβουλλο του 
αυτοκράτορα Νικηφόρου Α´ η αρχιεπισκοπή Πατρών προήχθη σε µητρόπολη «χάρη στο 
οφθαλµοφανές θαύµατα που επετέλεσε ο κορυφαίος των Αποστόλων και πρωτόκλητος 
Ανδρέας κατά την καταστροφή των Αβάρων, οι οποίοι κατείχαν την Πελοπόννησο για 218 
χρόνια και την είχαν αποκόψει από τη ρωµαϊκή αρχή, έτσι ώστε δεν µπορούσε να πατήσει το 
πόδι του σε αυτή Ρωµαίος···· µάλιστα, µέσα σε µια ώρα όλοι αυτοί αφανίστηκαν µόνο µε την 
εµφάνιση του πρωτοκλήτου και όλη χώρα επανήλθε στη ρωµαϊκή εξουσία». Για την 
υποτιθέµενη κατάληψη της Ελλάδας από τους «Αβάρους» ο πατριάρχης Νικόλαος Γ´ αντλεί 
από τον Ευάγριο15.  

Ο Ε. Χρυσανθόπουλος υπέθεσε ότι το α´ µέρος της ιβηριτικής παραλλαγής του 
Χρονικού της Μονεµβασίας, το σχόλιο του Αρέθα καθώς και οι µεταγενέστερες αναφορές του 
Κωνσταντίνου Ζ´ Πορφυρογέννητου περί σλαβικής ανταρσίας εναντίον της βυζαντινής αρχής 

                                                 
11 Charanis P., “Graecia in Isidore of Seville”, ΒΖ 64 (1971), 22-29; Karayannopοulos 1971; Curta 
2001,    107. 
12 Koder J., “Arethas von Kaisareia und die sogennante Chronik von Monembasia”, JÖB 25 (1976), 
75-81;  Kresten 1977, 15f. 
13 Κουγέας Σ., “Ἐπὶ τοῦ καλουµένου χρονικοῦ «Περὶ τῆς Κτίσεως τῆς Μονεµβασίας»”, Νέος 
Ἑλληνοµνήµων 9 (1912), 473-480; Westerink L.G., “Marginalia by Arethas in Moskow Greek MS 
231”, Byz. 42 (1972), 144-244, ειδικά 197f., 241; Kislinger Ε., Regionalgeschichte als 
Quellenproblem. Die Chronik von Monembasia und das sizilianische Demenna. Eine historisch-
topographische Studie [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische 
Klasse Klasse. Denkschriften 294 = Veröffentlichungen der Kommission für die ΤΙΒ 8], Wien 2001. 
14 Lemerle 1963, 9-10; Kresten 1977, 72f. 
15 Ράλλης K. - Μ. Ποτλής (eds.), Σύνταγµα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων τῶν τε ἁγίων καὶ πανευφήµων 
Ἀποστόλων καὶ τῶν ἱερῶν οἰκουµενικῶν καὶ τοπικῶν συνόδων καὶ τῶν κατὰ µέρος ἁγίων πατέρων, τ. 5, 
Ἀθήνησιν 1859, 62-75, ειδικά 72. Αναλυτικά, βλ. Curta 2004, 534f. 
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στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας16, οι οποίες ανασκευάζουν πλήρως τα λεγόµενα του 
πατριάρχη Νικηφόρου Γ´ περί υποτιθέµενης σλαβικής κυριαρχίας και φυγής του ελληνικού 
πληθυσµού (όπως και άλλες γραπτές µαρτυρίες, τα αρχαιολογικά ευρήµατα αλλά και το 
σφραγιστικό υλικό), στηρίζονται σε κοινή παλαιά πηγή, από την οποία δανείζονται γενικές 
πληροφορίες αλλά και τη φραστική διατύπωση17. Η «είδηση» περί µακροχρόνιας (218 ετών) 
«αβαρικής» (= σλαβικής) κατοχής της Πελοποννήσου που παρέχει το Χρονικόν, την οποία 
αποδέχονται ορισµένοι ερευνητές ως αξιόπιστη, προέκυψε πιθανότατα µέσω του συµφυρµού 
και της συγχώνευσης προφορικών παραδόσεων και ειδήσεων περί βαρβαρικών επιδροµών και 
εποικίσεων, οι οποίες όµως ανάγονται σε τελείως διαφορετικές εποχές:::: ίσως από την 
καταστροφική διείσδυση του Γότθου αρχηγού Αλάριχου (τέλη 4ου αι.) που προξένησε, ως 
πρωτοφανές για την εποχή του γεγονός, ιδιαίτερη εντύπωση στους τότε σύγχρονους και άφησε 
µάλλον στους µεταγενέστερους ανθρώπους διαστρεβλωµένες αναµνήσεις και διηγήσεις, µέχρι 
τις σλαβικές επιδροµές (6ος - 7ος αι.), εγκαταστάσεις (7ος  - 8ος αι.) και εσωτερικές στάσεις και 
ανταρσίες (8ος - 9ος αι.)18. 

Η µοναδική αφηγηµατική πηγή που µνηµονεύει µόνιµη σλαβική παρουσία, και 
µάλιστα στην κεντρική Ελλάδα, ήδη από τα τέλη του 6ου αι., είναι λοιπόν ουσιαστικά το 
προβληµατικό Χρονικό της Μονεµβασίας, όπου γίνεται λόγος για υποτιθέµενη ολοκληρωτική 
κατάληψη της (κεντρικής) Ελλάδας, της Αττικής και της Εύβοιας ήδη από το 587/88. Οι πιο 
αξιόπιστες και σύγχρονες των γεγονότων πηγές της εποχής, όπως λ.χ. η συµπιληµατική 
αγιολογική συλλογή των Θαυµάτων του Αγίου ∆ηµητρίου, παρά τα προβλήµατά της19, 
αναφέρονται ωστόσο σε σλαβικές επιδροµές και όχι σε εγκαταστάσεις, οι οποίες 
πραγµατοποιήθηκαν µάλιστα εναντίον των ίδιων ακριβώς περιοχών τρεις δεκαετίες αργότερα (ca. 
614-618). Ακόµη και ο Ισίδωρος Σεβίλλης υποστηρίζει εξάλλου ότι οι «Sclavi Graeciam 
Romanis tulerunt» κατά το πέµπτο έτος της βασιλείας του Ηρακλείου (ca. 614/15)20. 
Σύµφωνα επίσης µε τις αφηγήσεις των Secundus του Trento, Παύλου ∆ιακόνου (που βασίζεται 
στον πρώτο), Γεώργιου Πισιδίας, Ισίδωρου Σεβίλλης αλλά και τα στοιχεία που παρέχουν τα 
προαναφερθέντα Θαύµατα, η κατάσταση στο σύνορο του ∆ούναβη και στο εσωτερικό των 
Βαλκανίων χειροτέρευσε από τα µέσα περίπου της δεκαετίας του 610 και εξής21. Αναλυτικότερα:::: 

Ο συγγραφέας της α´ συλλογής των Θαυµάτων µας πληροφορεί ότι έως την πρώτη 
οργανωµένη πολιορκία της Θεσσαλονίκης, στα τέλη του 6ου αι. (µάλλον το 597), οι κάτοικοι 

                                                 
16 DAI, κεφ. 49 (cf. Moravcsik - Jenkins 1967, 228.1f.). 
17 Χρυσανθόπουλος 1958, 115-126. Πρβλ. του ιδίου, “Νέαι πηγαὶ τοῦ Χρονικοῦ τῆς Μονεµβασίας”, 
Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν 26 (1952), 166-171; Του ιδίου, “Περὶ τοῦ Χρονικοῦ τῆς Μονεµβασίας”, 
ΕΕΒΣ 21 (1951), 238-253; Charanis P., “The Chronicle of Monemvasia and the Question of the 
Slavonic Settlements in Greece”, DOP 5 (1950), 139-166 (= Studies on the Demography of the 
Byzantine Empire [VR], London 1972, X). 
18 Χρυσανθόπουλος 1958, 147-148. 
19 Speck , “De miraculis Sancti Demetrii, qui Thessalonicam profugus venit, der Ketzerisches zu den 
Wundergeschichten des Heiligen Demetrios und zu seiner Basilica in Thessalonike”, στο Kotzabassi 
S. - P. Speck (eds.), Ποικίλα Βυζαντινά 12. Varia IV, Bonn 1993, 257-532; Του ιδίου, Nochmals zu 
den Miracula Sancti Demetrii: Die Version des Anastasius Bibliothecarius”, στο Pratsch T. et alia 
(eds.), Ποικίλα Βυζαντινά 13. Varia V, Bonn 1994, 317-429. Πρβλ. Skedros J.C., Saint Demetrios of 
Thessaloniki. Civic Patron and Divine Protector, 4th-7th Centuries CE [Harvard Theological Studies 
47], Harrisburg 1999, 107-115. 
20 Isidori Hispalensis episcopi, Historia de regibus Gothorum Chronicon, PL 83, στήλ. 1056; 
Mommsen Th. (ed.), Chronica minora, Berolini 1894, 479. 
21 Cf. Χρυσανθόπουλος 1958, 40; Ηλιάδη 2003, 18; Curta 2001,106-107; Haldon 1990, 43-44. 
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της πόλης δεν είχαν αντικρύσει ξανά «φάλαγγα βαρβαρικήν» και «ἀγνῶτες ἦσαν οἱ πολλοὶ 
τῶν πολιτῶν και τῆς θέας αὐτῶν». Οι πολιορκητές δεν γνώριζαν επίσης την περιοχή22. Μόνο 
κατά τις πολύ µετέπειτα πολιορκίες της Θεσσαλονίκης (τρίτη και τέταρτη αντίστοιχα υπό τον 
Άβαρο χαγάνο), επί Ηρακλείου (ca. 615/6 και 618 αντίστοιχα), µνηµονεύονται πρόσφυγες 
εντός της πόλης. Οι τελευταίοι προέρχονταν από πολλές περιοχές και αστικά κέντρα του 
Ιλλυρικού (Ναϊσσό, Σαρδική, περιοχές του ∆ούναβη, Παννονία, ∆αρδανία κλπ.), καθώς οι 
Σλάβοι είχαν πλέον πραγµατικά διεισδύσει κατά τρόπο µαζικό νοτίως του ∆ούναβη. Είχαν 
µάλιστα αρχίσει να επιτίθενται στις σηµαντικές πόλεις του εσωτερικού (και όχι µόνο σε µικρά 
συνοριακά οχυρά), µαζί µε τους Αβάρους, και να εγκαθίστανται στα αυτοκρατορικά εδάφη 
φέροντας µαζί τους πλέον «τὰς ἑαυτῶν γενεὰς µετὰ καὶ τῆς αυτῶν ἀποσκευῆς»23. Ακόµη και 
κατά την τρίτη πολιορκία ή επίθεση κατά της Θεσσαλονίκης από τους Σλάβους (µε αρχηγό 
τον Χάτζωνα) µαρτυρείται εντός της πόλης η παρουσία αξιωµατούχου που υπαγόταν στο 
δακικόν σκρίνιο της επαρχότητας πραιτωρίου του Ιλλυρικού···· συνεπώς, µέχρι περίπου το 615 
υφίστατο πιθανότατα ακόµη η ιλλυρική διοίκηση ∆ακίας (η διοίκηση Μακεδονίας, στον 
ευρύτερο ελλαδικό χώρο, βρισκόταν φυσικά νοτιότερα). Κατά συνέπεια, η αυτοκρατορία 
συνέχιζε λογικά να ασκεί κάποιας µορφής διοικητικό έλεγχο στις περιοχές ανάµεσα στην 
ευρύτερη Μακεδονία και το ∆ούναβη. Μετά την αποτυχία και της τέταρτης πολιορκίας (ca. 
618/19) και ειδικά µετά την αποτυχία και της πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης (a. 626) οι 
Άβαροι αποσύρθηκαν από την ευρύτερη περιοχή, αλλά προφανώς όχι και οι Σλάβοι που 
παρέµειναν σε περιοχές που γειτνίαζαν µε τη Θεσσαλονίκη24.  

Ο Σ. Βρυώνης έχει επισηµάνει ότι η πολύ πιθανή χρονολόγηση της πρώτης πολιορκίας 
της Θεσσαλονίκης στο 597 (και όχι στο 58625), καθιστά τη σλαβική µόνιµη διείσδυση στη νότια 
Ελλάδα κατά τους προγενέστερους χρόνους µάλλον ανεδαφική26. Πέραν αυτού όµως, οι 
υποστηρικτές της χρονολόγησης της σλαβικής εγκατάστασης στα τέλη του 6ου αι. δεν εξηγούν 
κατά τη γνώµη µας ικανοποιητικά γιατί τότε (αλλά και µε ποιον τρόπο βεβαίως, µε τον εχθρό 
υποτιθέµενα εγκατεστηµένο πλέον τόσο βαθιά στο εσωτερικό της Χερσονήσου) οι επιχειρήσεις του 
αυτοκρατορικού στρατού εναντίον των βαρβάρων εισβολέων πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή 
του συνόρου του ∆ούναβη, ακόµη και πέρα από τον limes, περίπου στα τελευταία χρόνια της 
βασιλείας του Μαυρικίου (582-602), και όχι στις πολύ νοτιότερες ελλαδικές περιοχές, όπου 
υποτίθεται είχαν ήδη διεισδύσει µόνιµα σλαβικές οµάδες. Η συνθήκη του 598 ή 600 περιόριζε 
τους Αβάρους στα βόρεια του Κάτω ∆ούναβη···· συνεπώς, οι ίδιοι και οι υποτελείς τους δεν 
κατείχαν εδάφη νοτιότερα του συγκεκριµένου ποταµού και του Σαύου27.  

Κατά τον ιδιαίτερα αξιόπιστο και σύγχρονο των γεγονότων Θεοφύλακτο Σιµοκάττη 
«διοµολογεῖται δὲ ‘Ρωµαίοις καὶ Ἀβάροις ὁ Ἴστρος µεσίτης, κατὰ δὲ Σκλαυηνῶν ἐξουσία τὸν 
ποταµὸν διανήξασθαι»28. Ο Σιµοκάττης αναφέρει ότι η λεγόµενη «Σκλαυηνία πληθύς» (α´ 
µνεία του όρου στις πηγές αλλά µε διαφορετική σηµασία από τη µετέπειτα ονοµασία), δηλαδή 

                                                 
22 Lemerle 1981, τ. Ι, συλλ. α´, θαύµα ιγ´, παρ. 124, 136.17f. 
23 Lemerle 1981, τ. Ι, θαύµα α´, παρ. 181, 175. 
24 Lemerle 1981, τ. Ι, θαύµα γ´, παρ. 219, 194. 
25 Vryonis Jr. S., “The Evolution of Slavic Society and the Slavic Invasions in Greece. The First 
Major Attack in Thessaloniki, A.D. 597”, Hesperia 50 (1981), 378-390; Korres Th., “Some Remarks 
on the First Two Major Attempts of the Avaroslavs to Capture Thessaloniki (597 and 614)”, 
Βυζαντινά 19 (1998), 171-185. 
26 Vryonis 1981, 419, 434. 
27 Cf. Ferjancić 1984, 99f., 108. 
28 De Boor C. (ed.), Theophylakti Simocatae Historia, Leipzig 1887, βιβλ. VΙΙ 15, 272.9f. 
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το πλήθος των Σλάβων, βρισκόταν ακόµη κατά το 601/02 βορείως του ∆ούναβη και της εκεί 
ευρισκόµενης συνοριακής γραµµής29. Το επίσης αξιόπιστο Στρατηγικόν του ψευδο-Μαυρικίου, 
η σύνταξη του οποίου χρονολογείται πριν από τη δεκαετία του 630, αφήνει καθαρά να 
εννοηθεί ότι τα σλαβικά φύλα ζούσαν ακόµη κατά την εποχή της συγγραφής του πέρα από το 
∆ούναβη. Ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος (µέσα 10ου αι.) τοποθετεί, ως γνωστόν, την 
εγκατάσταση των Σέρβων, Κροατών και λοιπών Σλάβων της ∆αλµατίας στα χρόνια 
βασιλείας του Ηρακλείου (610-641), ενώ σηµειώνει επίσης ότι η περιοχή που έγινε αργότερα 
γνωστή ως Βουλγαρία ήταν έως τότε «ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν (…) τῶν ‘Ρωµαίων». Ο ίδιος αναφέρει 
µάλιστα στην πραγµατεία Περὶ θεµάτων ότι µόνο αρκετά αργότερα, «ἀφ οὗ τὸ τῶν 
Βουλγάρων γένος τὸν Ἴστρον ποταµὸν διεπέρασεν» η ρωµαϊκή εξουσία άρχισε να µην 
αναγνωρίζεται στην ευρύτερη περιοχή (συνεπώς µετά το 680/81)30.  

Η θεσµική συνέχεια και η επιβίωση πολλών υστερορωµαϊκών και πρωτοβυζαντινών 
διοικητικών δοµών και θεσµών στα βορειοδυτικά, κεντρικά και νότια Βαλκάνια και στην 
Αδριατική (δηλαδή στο παλαιό Ιλλυρικό και στη Θράκη) είναι γενικά αδιαµφισβήτητη, 
τουλάχιστον έως και το β´ µισό του 7ου αι., παρά δηλαδή τις αδιαµφισβήτητες µεγάλες υλικές 
καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες από τις ξενικές εισβολές, τα σηµαντικά πλήγµατα και 
χάσµατα στο ευρύτερο αστικό δίκτυο, τα συνακόλουθα προβλήµατα στην επικοινωνία και 
τους µετέπειτα αναγκαστικούς και τελικά αναµενόµενους µετασχηµατισµούς που υπέστη η 
βυζαντινή διοικητική, στρατιωτική και εκκλησιαστική οργάνωση, ώστε να ανταπεξέλθει στις 
νέες δύσκολες συνθήκες και απαιτήσεις των καιρών31. Τα αρχαιολογικά τεκµήρια 
καταδεικνύουν τα παραπάνω και παρέχουν σαφείς ενδείξεις για τη χρονολόγηση των 
σλαβικών εγκαταστάσεων στον 7ο αι. Αναλυτικότερα:::: 

Ο V. Popović είχε χρονολογήσει αρχικά τις πρωιµότερες σλαβικές εγκαταστάσεις 
στον 6ο αι., αλλά τελικά αποφάνθηκε σε νεότερη µελέτη του, λαµβάνοντας υπ’ όψει τα 
δεδοµένα που παρέχουν οι αναφορές των κειµένων αλλά και το νοµισµατικό και λοιπό 
αρχαιολογικό υλικό, ότι τα ανασκαφικά ευρήµατα µάλλον διαψεύδουν σλαβική επέκταση στο 
νοτιοδυτικό Ιλλυρικό και την Ελλάδα πριν από τις πρώτες δεκαετίες του 7ου αι. Αν και ο ίδιος 
δεν απέρριψε την εκδοχή της πρώτης εγκατάστασης στο έτος 581, την οποία είχε αρχικά 
υποστηρίξει, επισήµανε ωστόσο σαφώς ότι οι γραπτές πηγές δεν είναι καταφατικά 
αποφασιστικές για την ύπαρξη εγκαταστάσεων νοτίως του ∆ούναβη κατά την περίοδο πριν τα 
έτη 614-616 (κατάκτηση πόλεων διοικήσεως ∆ακίας και επίθεση κατά της Θεσσαλονίκης από 
τον Χάτζωνα)32. Η κυκλοφορία των νοµισµάτων στην επαρχία της Μικράς Σκυθίας επανήλθε 
επί αυτοκράτορα Φλαβίου Φωκά (602-610) στο επίπεδο που βρισκόταν πριν το 592/93, ενώ 
διακόπηκε σχεδόν σε όλες τις πόλεις και τα οχυρά της περιοχής µόνο γύρω στα µέσα της 
δεκαετίας του 61033. 

 

                                                 
29 Whitby M., The Emperor Maurice and his Historian: Theophylact Simocatta on Persian and 
Balkan Warfare, Oxford 1988, 184-191; Chrysos 2007, 124f. 
30 DAI, κεφ. 31, 32, 35 (cf. Moravcsik - Jenkins 1967, 146f., 152.7f., 154.29-30, 164.6-9); De them., 
κεφ. 44 (cf. Pertusi 1952, 84.7). 
31 Cf. Παπαδηµητρίου 2004, 147; Γκουτζιουκώστας - Μονίαρος 2009, 231, 238, 244; Γκουτζιουκώστας 
2009, 121; Leveniotes 2011, 295-296. 
32 Popović 1975, 491-494; Popović 1978, 596f.; Popović 1980, 230f. Αντιθ. βλ. Popović 1984, 211 
(αρχές 7ου αι.). 
33 Madgearu 1996, 35f.; Madgearu 2001, 207f.; Dimitrov 1997, 26f.; Ζahariade 2006, 233-234; 
Καρδαράς 2010, 109. 
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Παρά τις αποδεδειγµένα εκτεταµένες καταστροφές, τα αρχαιολογικά δεδοµένα, όπως 
λ.χ. τα νοµίσµατα34, τα κεραµικά ευρήµατα, οι σφραγίδες, οι επιγραφές και οι βυζαντινές 
πόρπες35 (αλλά και τα κοσµήµατα) τύπου Sucidava (ελλ. Σκεδεβά), Pápa, Σαλώνων - 
Ιστρίας, Συρακουσών (Syracuza) κλπ., τα ίχνη οχυρωµατικών έργων ή κτιρίων σε πόλεις - 
οχυρά (λ.χ. Τρόπαιον, Ιστρία, Κάλλατις, Αλµυρίς, ∆ορόστολον, Αξιόπολις, Καρσός, 
Ουλµιτών, Καπιδάβα) καθώς και η παρουσία αυτοκρατορικών στρατιωτικών δυνάµεων που 
τεκµαίρεται (και) από τα αφηγηµατικά κείµενα καταδεικνύουν τη συνέχεια του τοπικού 
αστικού βίου36 και της βυζαντινής κυριαρχίας σε πολλές περιφέρειες νοτίως του ∆ούναβη 
(ειδικά στη Μικρά Σκυθία και σε ορισµένα παρόχθια οχυρά) τουλάχιστον έως και τα πρώτα 
χρόνια της βασιλείας του Ηρακλείου, αν όχι και αργότερα. Οριστικό χρονικό terminus ante 
quem για τον αδιαµφισβήτητο τερµατισµό του αυτοκρατορικού ελέγχου στην ευρύτερη 
περιοχή αποτελεί η προφανώς η βουλγαρική εγκατάσταση στις περιοχές εκατέρωθεν του 
Κάτω ∆ούναβη, γύρω στο 680/8137. 

Η κάθοδος και η οριστική παραµονή των Σλάβων στις νοτιότερες ελληνικές 
περιφέρειες συνδέεται πιθανώς µε την καταστροφή των Φθιωτίδων Θηβών, στα νοτιοδυτικά 
του σηµερινού Βόλου (a. 641)38. Σε ό,τι αφορά στα ανασκαφικά δεδοµένα από την νότια 
Ελλάδα, η αξιολόγηση της χειροποίητης κεραµικής της περιοχής από ιστορικούς και 
αρχαιολόγους και η χρονολόγησή της πέρασαν γενικά από ποικίλα διαφορετικά στάδια39. 

                                                 
34 Chiriac 1995, 133-136; Gândilă 2006-2007, 105f. 
35 Cf. Τeodor 1984, 67f.; Baratte 1984, 167f. 
36 Cf. W. Brandes, “Byzantine Cities in the Seventh and Eighth Centuries - Different Sources, 
Different Histories? Some Methodological Observations on the Relationship between Written, 
Numismatic, Sigillographic and Archaeological Sources used in Research into Byzantine Urbanism 
in the Seventh and Eighth Centuries”, στο Brogiolo G. P. - Ward-Perkins B. (eds.), The Idea and 
Ideal of the Town Between Late Antiquity and the Early Middle Ages [Transformation of the Roman 
World 4], Leiden - Boston - Köln 1999, 29-57. 
37 Florescu G. - R. Florescu - P. Diaconu (eds.), Capidava 1, Bucuresti 1958, 227-232; Scorpan C., 
Limes Scythiae. Topographical and Stratigraphical Research on the Late Roman Fortifications on 
the Lower Danube [BAR 88], Oxford 1980, 129; Τeodor 1984, 66, σηµ. 5, 68, σηµ. 10; Metcalf D.M., 
“Avar and Slav Invasions into the Balkan Peninsula (c. 575-625). The Nature of the Numismatic 
Evidence”, JRA 4 (1991), 140-148; Varsik 1992, 84; Fiedler U., Studien zu Gräberfeldern des 6. bis 9. 
Jahrhunderts an der unteren Donau, Βοnn 1992, τ. 1, 54-56; Dimitrov 1997, 31; Madgearu 2001, 
210f.; Του ιδίου, “The Sucidava Type of Buckles and the Relations between the Roman Empire and 
the Barbarians in the 6th Century”, Arheologia Moldovei 21 (1998), 217-222; Του ιδίου, “A Buckle of 
Pápa Type found in Early Byzantine Fortress Halmyris (Murighiol, Tulcea County)”, Peuce 2 (15) 
(2004), 169-176; Βóna 2000, 165; Curta 2001, 155, 188-189; Poulter Α., “Cataclysm on the Lower 
Danube: The Destruction of a Complex Roman Landscape”, στο Christie Ν. (ed.), Landscapes of 
Change. Rural Evolutions in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Aldershot 2004, 223-253; 
Γκουτζιουκώστας - Μονίαρος 2009, 217f.; Καρδαράς 2008, 260-261; Καρδαράς 2010, 110-111. 
38 Σωτηρίου 1929, 8f.; Karayannopοulos 1971, 450; Karayannopοulos 1995, 12; Olga Karagiorgou, 
“Demetrias and Thebes: Τhe Fortunes and Misfortunes of Τwo Thessalian Port Cities”, στο Lavan L. 
- W. Bowden (eds.), Recent Research in Late Antique Urbanism [JRA. Supplementary Series 42], 
Portsmouth, Rhode Island 2001, 182-215. Πρβλ. Dujčev I., “Napadenija i zaselvane na Slavjanite na 
Balkanskija poluostrov”, Voenno-istorčeski sbornik 46.1 (1977), 69-84. Bλ. όµως τις επιφυλάξεις της 
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου 2001, 75. Αντιθ. βλ. Stefanovica T., “Beitrag zur Frage der slawischen 
Ansiedlung Griechenlands”, Études Balkaniques 2 (1977), 126-128 (κατά την ίδια η εγκατάσταση στη 
νότια Ελλάδα πραγµατοποιήθηκε στα τέλη του 6ου και στις αρχές του 7ου αι.). 
39 Αναγνωστάκης 1997, 295f; Μουτζάλη 2000, 64f. 
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Πολλοί ερευνητές χρονολόγησαν τα ευρήµατα στον 7ο αι.:::: εξέτασαν προσεκτικά τα 
χαρακτηριστικά των υπαρχόντων κεραµικών (πάχος τοιχωµάτων, ποιότητα και προσµίξεις 
πηλού, τρόπος ψησίµατος, διακόσµηση) και, κυρίως, ανέλυσαν κριτικά τα κεραµικά σε 
συσχετισµό µε τα υπόλοιπα αρχαιολογικά, νοµισµατικά και άλλα συνευρήµατα (αλλά και µε 
τα ευρήµατα ερευνών και ανασκαφών σε άλλους αρχαιολογικούς τόπους) καθώς και µε τη 
στρωµατογραφία···· τα τελευταία εξάλλου νοµισµατικά ευρήµατα από την Ολυµπία ανάγονται 
στους χρόνους της βασιλείας του Φωκά, δηλαδή στην πρώτη δεκαετία του 7ου αι. Ακόµη και 
τα σαράντα περίπου χειροποίητα αγγεία, ορισµένα µε ίχνη καύσης νεκρών (τεφροδόχα), που 
βρέθηκαν στην Ολυµπία και αποδίδονται αδιαµφισβήτητα στους Σλάβους, χρονολογούνται 
πλέον στον 7ο αι. και όχι στα τέλη του 6ου µε 7ο αι., όπως υποστηριζόταν παλαιότερα40.  

Οι σχέσεις της βυζαντινής διοίκησης µε τα σλαβικά φύλα που εγκαταστάθηκαν από 
τον κάτω ρου του ∆ούναβη έως και την Πελοπόννησο καθώς και το νοµικό, οικονοµικό και 
διοικητικό καθεστώς των τελευταίων υπήρξαν ποικίλα και ετερογενή. . . . ∆ιαφοροποιούνταν µεν 
ανάλογα µε την περιοχή εγκατάστασης και την εκάστοτε χρονική, οικονοµική και πολιτική - 
στρατιωτική συγκυρία, αλλά περιγράφονται στις µεσαιωνικές πηγές (αφηγηµατικά κείµενα, 
επιστολές, επίσηµα έγγραφα, µολυβδόβουλλα κλπ.) µε τους εξής δηλωτικούς τεχνικούς 
όρους:::: υπό πάκτον, υπήκοοι, ανδράποδα, εναπόγραφοι (πάροικοι), υπόφοροι, υποτεταγµένοι 
δουλοπρεπώς (ή δουλικώς), δουλεία αλλά και δούλωσις, υποταγή, οικείωσις κ.ά.···· η όποια δε 
προσπάθεια αµφισβήτησης της αυτοκρατορικής εξουσίας χαρακτηριζόταν ως απόστασις κλπ. 
και αντιµετωπιζόταν ανάλογα41. Οι λεγόµενες σκλαβηνίες των νοτιότερων Βαλκανίων 
υπήρξαν γενικά «κατεσπαρµένες» ανάµεσα στο παλαιότερο ελληνόφωνο πληθυσµιακό 
υπόστρωµα. Οι ίδιες και οι επικεφαλής τους (άρχοντες Bελεγεζητών, Σερµησιάνων και 
Βουλγάρων, Εβιδιτών, Βηχιτών Ελλάδος, Θιβητών [;] Ελλάδος, Βαγενετίας, Σουβδελιτίας, 
Βελζητίας, Στρυµόνα [;], Κερµινίτζας, Λογγαβίτζας κλπ.42) εντάχθηκαν στο ευρύτερο 

                                                 
40 Cf. Nestor 1969, 146-147 (τέλη 7ου αι.); Popović 1975, 457; Weithmann 1978, 198f. (πρβλ. Vryonis 
1981, 424); Karayannopοulos 1995, 32f.; Nystazopoulou-Pelekidou 1986, 354; Νυσταζοπούλου-
Πελεκίδου 2001, 78-79; Μουτζάλη 2000, 71, σηµ. 38; Αναγνωστάκης 1997, 287f.; Αναγνωστάκης - 
Πούλου 1997, 260f. (κριτική ανάλυση των δεδοµένων και χρονολόγηση των κεραµικών ευρηµάτων 
[ταφικών κτερισµάτων και οικιακών αγγείων Άργους, Τίρυνθας, Ισθµίας, Εξαµιλίου Κορίνθου, Σπάρτης, 
Κορίνθου, Μεσσήνης, Ολυµπίας] στον 7ο αι. και αποσύνδεσή τους από τις προγενέστερες επιδροµές). Για την 
τυπολογία βάση της οποίας προτείνεται η αναχρονολόγηση των χειροποίητων αγγείων της Ολυµπίας και της 
Πελοποννήσου γενικότερα (στα µέσα του 7ου ή και στις αρχές του 8ου αι.), βλ. Völling Th., “The Last 
Christian Greeks and the First Pagan Slavs in Olympia”, στο Κουντούρα-Γαλάκη Ε. (ed.) 2001, 303-
323; Vida T. - Th. Völling, Das slawische Brandgräberfeld von Olympia [Archäologie in Eurasien 9], 
Rahden 2000. Εν συντοµία, πρβλ. Λαµπροπούλου - Μουτζάλη 2003-2004, 333f. 
41 Leveniotes 2011, 295-296; Λεβενιώτης 2012-2013, 105; Αναγνωστάκης - Λαµπροπούλου 2001, 35. 
42 Ferluga J., “Archon: Ein Beitrag zur Untersuchung der südslavischen Herrschentitel im 9. und 10 
Jh. im Lichte der byzantinischen Quellen”, Τradition als historische Kraft, Berlin 1982, 254-266; 
Koder J., “Zu den Archontes der Slawen in De Administrando Imperio 29, 106-115”, Wiener 
slavistisches Jahrbuch 29 (1983), 128-131; Κrsmanović B., “Une donnée sur l’archontia Slave au 
XΙeme siècle”, ZRVI 34 (1995), 69-77; Oikonomidès Ν., “L’archonte slave de l’Hellade au VIIIe siècle”, 
VV 55 (80.2) (1998) 111-118; Seibt W., “Siegel als Quelle für Slawenarchonten in Griechenland”, 
SBS 6 (1999), 27-36; Toυ ιδίου, “Weitere Beobachtungen zu Siegeln früher Slawenarchonten in 
Griechenland”, στο Αβραµέα Α. - Α. Λαΐου - Ε. Χρυσός (eds.), Βυζάντιο. Κράτος και κοινωνία. Μνήµη 
Νίκου Οικονοµίδη [ΕΙΕ], Αθήνα 2003, 459-465; Wassiliou A.-K., Neue Siegel der 1. Hälfte de 9. Jh. aus 
Südostbulgarien. Mit einem Appendix zu den Drugubiten, Acta Musei Varnaensis 2 (2004) 
(Numismatic and Sphragistic Contributions to History of the Western Black Sea Coast, 
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διοικητικό, οικονοµικό και στρατιωτικό οργανωτικό πλαίσιο της αυτοκρατορίας43. O σταθερός 
έλεγχος της τελευταίας όχι µόνο επί της µεγαλύτερης πόλεως της ευρύτερης περιοχής, της 
Θεσσαλονίκης, αλλά και επί των ακτών του Αιγαίου και σηµαντικού τµήµατος της τοπικής 
µακεδονικής ενδοχώρας, όπου υπολογίσιµα αστικά κέντρα επιβίωσαν (υπό βυζαντινή µάλιστα 
εξουσία), υπήρξαν επίσης αδιαµφισβήτητα ιστορικά γεγονότα44.  

Οι προαναφερθέντες παράγοντες υπήρξαν κρίσιµοι και αποφασιστικοί για τη 
µετέπειτα, µακροχρόνια αλλά σταθερή, θρησκευτική, γλωσσική και τελικά εθνολογική 
αφοµοίωση των απογόνων των Σλάβων επήλυδων του 7ου αι. στις νοτιότερες ελληνόφωνες 
περιφέρειες της Χερσονήσου του Αίµου (7ος - 15ος αι.). Αντιθέτως τα πρώην λατινόφωνα 
κεντρικά, βόρεια και δυτικά Βαλκάνια, όπου ο άµεσος πολιτικός έλεγχος του Βυζαντίου έπαψε 
να υφίσταται για αιώνες και οι καταστροφές του αστικού δικτύου υπήρξαν πολύ µεγαλύτερες, 
εκσλαβίστηκαν ολοκληρωτικά και µόνιµα από τα µέσα του 7ου αι. και εξής45. 

Συµπερασµατικά:::: Τα υπάρχοντα στοιχεία που παρέχουν οι πληροφορίες των 
αφηγηµατικών και λοιπών γραπτών πηγών καθώς και τα αρχαιολογικά τεκµήρια 
καταδεικνύουν αφενός ότι η εγκατάσταση των σλαβικών φύλων νοτίως του ∆ούναβη 
πραγµατοποιήθηκε µετά τις αρχές του 7ου αι. και αφετέρου ότι η αυτοκρατορική κυριαρχία 
επιβλήθηκε στους επήλυδες και συνεπώς συνέχισε να υφίσταται, παρά τα όποια προβλήµατα, 
στις νοτιότερες περιοχές των Βαλκανίων αλλά ακόµη και στις βορειότερες και ανατολικότερες 
περιφέρειες αυτών, δηλαδή στον Κάτω ∆ούναβη, τουλάχιστον µέχρι τη βουλγαρική 
εγκατάσταση του 680/81. 
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Georgios A. Leveniotes 
 

THE DATING OF THE SLAVIC SETTLEMENTS IN THE BALKANS AND THE 
BYZANTINE SOVEREIGNTY IN THE AREA DURING THE 7 TH CENTURY AD. 

 
The paper attempts a combinatorial analysis of the informations coming from 

narrative sources and other written texts, the archaeological findings and other scientific 
data in order to prove that the permanent settlements of the Slavic tribes within the Balkan 
peninsula took place during the 7th century AD. It also attempts to show that the Byzantine 
dominion in the forenamed geographical area did not utterly collapse, as many modern 
historians and cartographers continue to maintain in their works. On the contrary, a certain 
structural continuity of military, civilian and church institutions, established in the post-
Roman to early-Byzantine eras, did persist in some parts of erstwhile Illyricum and Thrace 
after the cataclysmic events of the 6th and 7th centuries. Moreover, the Byzantine empire 
managed to impose its direct control on the newcomers in the southern parts of the Balkans 
and to assimilate them gradually from the 7th century onwards. 
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THE TENTH CENTURY COUNCILS IN SPLIT 

AND THE PROBLEM OF THE RELIABILITY OF THEIR ACTS 
 
 Abstract:This paper deals with the two tenth century councils in Split, which 

maintained the organisation of the metropolis of Dalmatia, and abolished the bishopric of 
the Croats, namely that of Nin, claiming the primacy in this ecclesiastical province. 
Besides, the first council in 925 promulgated a number of canons concerning some issues 
of ecclesiastical and secular life in the metropolis of Split, i.e. the organisation of the 
parochial life, episcopal jurisdiction and intrusions into the boundaries of another's 
diocese, alienation of the Church possessions, matrimonial relations, certain criminal 
cases etc. The acts of these councils and the councils themselves are open to question, since 
they are preserved in the manuscript of "HistoriaSalonitanamaior," the earliest version of 
which dates from the early sixteenth century. To evaluate the reliability of the conciliar 
decisions I would suggest comparing them with the canons from the early medieval 
canonical collections which contain reference material ranging from the first council of 
Nicaea in 325 to the fifth-century African councils and the "Apostolic Canons." 
Additionally, the canons of the councils and synods of the Carolingian period, episcopal 
canon collections and papal letters and privileges were used for comparison, since these 
documents can shed light on whether and how other churches confronted in this period 
difficulties similar to those which arose in the metropolis of Dalmatia.For this paper two 
canons have been chosen to be placed in the context of contemporary ecclesiastical 
practice for demonstration of their reliability. This approach has given fruitful results in 
the other cases. 

 Key words: Dalmatia,Split, Nin, church law,church council, metropolitan 
prerogatives, jurisdiction, bishopric,reliability, canonical collection, papal exemption, key-
bearer of Christ 

 
Context 

 
In Late Antiquity, when the Church of East Adriatic coastal city of Salona started 

to play the role of the metropolis of Dalmatia (at least since the beginning of the sixth 
century) and St. Domnius was widely acclaimed as its holy protector, there emerged a 
tradition of the apostolic foundation of this Church.1 In the ecclesiastical tradition, St. 
Domnius, victim of Diocletian's persecution, was transferred to the first century and 
assigned with the mission as St. Peter the Apostle's disciple, the apostle to Dalmatia and the 
first bishop of Salona. Barbarian incursions in the first half of the seventh century led to the 

                                                 
1 Prozorov 2006, 219–239. 
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decay of Salona and decline of Dalmatian Church organization.2 However, the latter 
quickly revived. The inhabitants of Salona first fled to the islands by the coast but soon 
some of them returned and settled in Diocletian's palace near their desolated city. This 
place was called Spalatum (present–day Split). 

The thirteenth–century historian Thomas the Archdeacon of Split tells the story of 
the restoration of the archiepiscopal status of Salona by certain John of Ravenna, sent by 
the pope3 shortly after the destruction of the Dalmatian metropolis by the barbarians, which 
was described in detail by Constantine Porphyrogenitus and Thomas himself.4 This may 
have happened in the middle of the seventh century, although some scholars doubt the 
reliability of this account, especially the re-establishment of the archbishopric in Split.5 
Thomas states that the pope consecrated as archbishop John of Ravenna, who had translated 
the body of Salona's holy protector St.Domnius to Split, and transferred all privileges of 
Salona to the Church of Split.6 

In 925 Dalmatian bishops led by another Archbishop John, Slavic king7 Tomislav 
of Croatia and Duke Michael of Zahumlje (present-day Herzegovina), along with the 
aristocracy, appealed to Pope John X asking him to send the legates with the "admonition 
containing the teaching of Christian religion".8 There could be two reasons for such an 
admonition: first, the newcomers – the Slavs – were finally settled in Dalmatia and 
christened to that time and, second, Dalmatian churches confirmed their subordination to 
the Roman see after the end of iconoclasm in Byzantium which had affected the 
papaljurisdiction overthe Balkans. The pope dispatched his legates9 with a letter concerning 
the usage of the Slavonic language in the metropolis of Salona.10 Thus, we encounter two 
important issues related to the acts of two councils of Split and three relevant papal letters. 
These issues explain why the acts and papal letters are highly important for Croatian 

                                                 
2 Bulić1906, 268–304; Katić1952, 99–119; Marović 1984, 293–314; Jakšić 1984, 315–326; Suić1988, 
329–336; Rapanić 2007, 137–170. Recent scholarship tends to accept a view of slow "dying out" of the 
urban centres on the Adriatic coast. –Dzino 2010, 155–161. However, even the partisans of this new 
paradigm admit that Salona was highly vulnerable to the barbarian attacks, though they were not crucial in 
the process of the "natural" decline of the city especially intensive in the mid-seventh century. –Goldstein 
1992, 89–95. 
3 According to HSM, 95, it was John IV (640–642). 
4 Constantine Porphyrogenitus, DAI, 122–125, ch.29 and 140–143, ch. 30; Thomas,History 2006, 32–43, 
ch. 7. On the time of the destruction of Salona see: Marović 1984, 293–314. 
5 Nada Klaić having accumulated these doubts argues that this story is a legend, there was no 
metropolitan organization in Dalmatia until the first council of Split (925), and the idea of its 
establishment belongs to Pope John VIII (872–882). She identifies John of Ravenna with Archbishop 
John of Split, under whom the councils of Split were held. –Klaić 1971, 209–249. RadoslavKatičić tries to 
prove that Thomas' story is based on the old documents and advances new arguments in favour of the 
authenticity of Severus the Great involved in the restoration of the metropolis by John of Ravenna. –
Katičić 1993, 99–130. 
6 Thomas, History 2006, 54–55, ch. 11: "It was granted to him [John of Ravenna–V.P.] by the Apostolic 
See that the church of Split would have all the privileges and honors that Salona had formerly enjoyed." 
7 Ivo Goldstein considers that available sources cannot provide precise information concerning the titles 
of Croatian rulers until king Zvonimir, therefore, we cannot be consistent in their use. He proposes to 
follow the Croatian historiographic tradition and to call them rulers. –Goldstein 1983, 141–164. 
8 "monitoriumchristianereligionis dogma continentem." 
9 Bishops John of Ancona and Leo of Palestrina. 
10 CD 1, 32, no. 23. The same pattern was followed when Pope John X sent his legate Bishop Peter of 
Orte to the synod in Hohenaltheim (916): "praefatussancti Petri et dominiIohannis pape missus 
proferenscartamapostolicislitterisinscriptam, qua monebamur, arguebamur et instruebamur de omnibus ad 
veramreligionemchristianefideipertinentibus." –MGH Conc. 6, 19–20. 
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historiography and even political tradition. The first one is a consistent designation of the 
ruler of the Croats as a king (not as a prince or duke, as Croatian rulers appeared in the 
inscriptions and written sources till the end of the tenth century). On this ground in 1925 the 
Croats solemnly celebrated a millennium of the independent Croatian kingdom that had 
considerable political significance. Besides, these documents support the hypothesis that 
the Slavonic liturgy in Dalmatia, i.e. the celebration of the Mass and other services in Old 
Church Slavonic and the usage of Glagolitic texts by the clerics called Glagolites, or 
Glagoljaši, can be traced to the tenth century, despite the fact that the first few Glagolitic 
inscriptions in Dalmatia date back to the end of the eleventh century.11 

The first council of Split confirmed the rights of the Church of Split to the legacy 
of ancient Salona and the primacy of the Church of Split, where the body of the Holy 
Dalmatian protector St. Domnius was buried, in Dalmatia as well as in Croatia.12 

On the eve of the first council, the metropolitan prerogatives of the bishop of Split 
were challenged by the bishop of the Croats, whose residence was established in the town 
of Nona (present-day Croatian Nin), situated in the Croatian territory. The ground of this 
pretension is unclear. Perhaps, the bishop of the Croats claimed the jurisdiction over the 
vast territory inhabited by the Croats and thus intruded into the jurisdiction of other 
dioceses since the lands of the Croats and Roman population were overlapped. His 
intrusion was represented as a claim to the metropolitan power. The acts imply that the king 
of Croatia and his nobility supported their bishop. 

This dispute required the papal arbitration and holding another, the second, council 
of Split in c. 928. It affirmed all the boundaries of ancient Dalmatian dioceses under the 
rule of the archbishop of Split13 and "all episcopal privileges according to the ancient 
decrees for all churches."14 The metropolitan rights of Salona were fixed forever for "the 
Church of St. Domnius," that is, the successor to Salona, Split. As far as the bishopric of 
Nona (of the Croats) is concerned, it was completely abolished. 

Pope Leo VI reinforced the decrees of the second council of Split, approved that 
the archbishop of Split should have his parish in the land of the Croats and sent him the 
pallium.15 The pope suggested that Gregory of Nin, former bishop of the Croats, occupy the 
vacant see of Scardona(present-day Croatian Skradin) in the metropolitan province of Split. 
 

                                                 
11 Klaić 1986, 17–39; Petrović 1988, 5–54; Bratulić&Damjanović 2005, 27. 
12 CD 1, 31, no. 23: "QuoniamantiquitusbeatusDomniusabapostolo Petro predicareSalonam missus 
estconstituitque, ut ecclesia ipsa et civitasubi sancta eiusmembrarequiescunt inter 
omnesecclesiasprovintiehuiusprimatishabeat et metropolis nomine super omnesepiscopatuslegitime-
sortiatur, itadumtaxat, ut ad eiusiussionemepiscopi, qui per divinamgratiamcathedramipsamretinu-erint, et 
sinoduscelebretur et consecratioepiscoporum; quiadicente domino: ubifueritilluccongrega-buntur et aquile 
(Luke 17:37); "Since long ago Blessed Domnius was sent by Peter the Apostle to preach in Salona, he has 
established that this church and city, where his holy remains rest, shall have primacy among all the 
Churches of this province and shall legitimately obtain the name of metropolis over all the dioceses, 
therefore by the order of its bishops, who by divine grace retain this see, the synod and consecration of the 
bishops shall be celebrated, because the Lord says: Where he is, thither will the eagles be gathered together. 
13 CD 1, 37, no. 26: "(...) tam Jadaritana quam cetere Dalmatiarum, Arbensis, Velclensis, Absaranensis, 
que sunt in occindue parte posite; ecclesie uero alie, que in oriente habentur, id est Stagnensis, Ragusitana 
et Catharitana (...)" 
14 CD1, 37, no. 26. One can regard as a European parallel to the Salonitan canon the canon 10 of the 
synod in Hohenaltheim which also confirmed privileges of all the churches of the diocese: 
"Privilegiaecclesiarum et sacerdotumsanctiapostoliiussusalvatorisintemerata et inviolata omnibus 
decreveruntmaneretemporibus." –MGH Conc. 6, 23. It follows canon 15 of the decree of Pseudo-
Anacletus. –Decretales Pseudo-Isidorianae, 73. 
15 CD 1, 38–39, no. 27. 
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Reliability 
 

Up to this point it was an introduction into the available information and 
demonstration of itssignificance. However, the main problem raised in connection with 
these conciliar acts is that they are open to question,16 since they are preserved in the 
manuscript of HistoriaSalonitanaMaior, the earliest version of which dates to the early 
sixteenth century.17 And there is a possibility that they were forged, at least in order to 
establish the early date of the primacy of the bishop of Split in Dalmatia. 

To evaluate the reliability of the conciliar decisions I would suggest comparing 
them with the canons from the early medieval canonical collections which contain 
reference material ranging from the first council of Nicaea in 325 to the fifth-century 
African councils and the Apostolic Canons, e.g. with the collection compiled by Dionysius 
Exiguus in the sixth century and its subsequent redactions and enlargements of the 
Carolingian period. As early as the thirtieth year of the sixth century the translation of 
Dionysius became an authoritative source of ecclesiastical law in Rome. Its most 
commonly used version issued either at the very end of the fifth or at the onset of the sixth 
century was dedicated to Bishop Stephen of Salona.18 Therefore,it might be still available to 
the participants of the councils in Split in the tenth century. Additionally, the canons of the 
councils and synods of the Carolingian period, capitulaepiscoporum(episcopal canon 
collections) and papal letters and privileges were used for comparison, since these 
documents can shed light on whether and how other churches confronted in this period 
difficulties similar to those which arose in the church of Split. 

Due to space limitation, I cannot discuss all the decisions of the councils of Split. 
There are 15 canons of the first council and 10 of them have broader applicability than in the 
area of the metropolitan province of Split and universal significance. For thispapertwo canons 
have been chosen to be placed in the context of contemporary ecclesiastical practice for 
demonstration of their reliability. This approach promises fruitful results in the other cases. 
 

Case 1 
 
II. Let the bishops remain in all the churches in which they were known in the past 

and now the clergy, order and people are enough within the diocese; because according to the 
decrees of the fathers it is not permitted to appoint bishops either in small towns and villages, 
lest the name and authority of bishop are debased, and let a bishop without a see accept a 
vacant diocese according to the joint decision of the metropolitan and other bishops.19 

The second canon of the first council of Split decrees that the only sees that could 
preserve the status of the bishopric were those where a bishop had settled long since and 
when there were enough clergy and people. As far as minor ecclesiastical communities in 

                                                 
16 The most ardent attempt to question their reliability was made by KerubinŠegvić.  –Šegvić 1930. 
17 The early sixteenth-century manuscript is in the Archive of Congregatio de propaganda fide in Rome 
(No 264: "III. Albania, Macedonia, Servia, Dalmatia et Illyrico 1648," lists 607–651). Other early 
manuscripts are: 1) from theearly seventeenth century, in Bibliotheca apostolicaVaticana, Barb. lat. 828, 
lists 109–157; 2) from the mid-seventeenth century, in Bibliotheca apostolicaVaticana, Barb. lat. 3218, 
lists 140–194. For other manuscripts see the introduction to HSM, 1–14. 
18 Dionysius, Codex, 135–230. 
19 CD 1, 31, no. 23: "Ut in cunctisecclesiis, in quibus supra recoliturepiscoposhabitasse, nuncautemclero, 
ordineetpopulissufficiensadest infra dioceseoslimites, episcopushabeatur; quiaiuxta-decretapatrum non 
licet in modicisciuitatibusuelvillisepiscoposstatui, ne nomenepiscopiuilescat, et 
utepiscopusuacansuacantemdiocesim cum consiliometropolitani et ceterorumepiscoporum commune 
accipiat." 
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small towns and villages are concerned, the canon prescribes that such churches might not 
have their own bishops.  

Evidently the council employs this canon in abolishing the bishopric of Nin, the 
pretender to the metropolitan status in Dalmatia. The fathers of the council literally follow 
the canon 6 of the council in Serdica (343), which says that a bishop should not be ordained 
in a village or small town, since a priest could take care of it.20 They obviously thought that 
Nin was not sufficiently populous to have its own bishop. 

The bishopric of Nin was founded sometime in the mid–ninth century–as it is 
usually considered.21 However, the first bishop of Nin who is known to historians is 
Theodosius in 70s of the ninth century. We can infer that he had predecessors only from the 
letter of Pope John VIII on 7 June 879.22 It can be also presumed from the letter of Pope 
Nicholas I (858–867) that the bishopric of Nin had been established under him, but initially 
without his consent.23 

Canon 6 of the council in Serdica, applied in this case, was included in various 
early medieval canonical collections and easily available for the purpose of church 
administration. It is in the collection of Dionysius Exiguus and its later modifications, and 
in Pseudo-Isidoriandecretals.24 In the second half of the ninth century archbishop Hincmar 
of Rheims, preoccupied with the metropolitan and ecclesiastical jurisdiction in his province, 
restated this provision of the canon in opposing excessivesplitting of parishes. He wrote 
that "bishops must not have their see in castles or unseemly settlements because this would 
lead to the decay of episcopal dignity."25 The late ninth–century popes – Nicholas I, John 
VIII, Stephen V – used this norm in the debates on the problem of chorbishops, i. e. country 
bishops.26 However, this is not the case of Nin. As it is stated in the acts of the Second 
council of Split in c. 928: "the Church of Nona since ancient times had no bishop, instead 

                                                 
20 Hess 2002, 154–157, 214–215. 
21 Most of the authors fixed the establishment of the bishopric of Nin in the ninth century. 1. Šišić1914, 
190–191 and Srebrnić1925, 134: in the early ninth century as a suffragan of Split; 2. Rački 1894, 41–42 
and Ritig 1910, 131, 149: under Pope Nicholas I (858–867) as a suffragan of Split; 3. Marko Perojević 
assumed that the bishop of the Croats who had been chorbishop received the title of bishop in the mid–
ninth century and was subordinated to the patriarch of Aquileia. –Perojević 1922, 1–35; 4. Miho Barada 
wrote that the bishopric of Nin was founded between 864 and 867 under Croatian Prince Domagoj, when 
Dalmatian cities supported Constantinopolitan Patriarch Photius, whereas the Croats remained loyal to 
Rome. The bishop of the Croats was subordinated to the pope, while Dalmatian cities were not under the 
jurisdiction of Rome, and, although the bishop of Split bore the title of archbishop, he was not the 
metropolitan of Dalmatia. –Barada 1931, 161–215; 5. Nada Klaić posed the hypothesis, according to 
which, the bishopric of Nin was founded under Croatian Duke Trpimir, somewhere in the mid–ninth 
century, and supervised by the patriarchate of Aquileia. –Klaić 1971, 232–239; 6.NevenBudak, referring 
to the fact that the Church of Nin continued to exist from the Late Antiquity, points out that the archpriest 
of Nona may have been under the jurisdiction of Zadar. According to him, the bishopric of Nin was 
founded by the clergy of this town without the pope's consent. However, it was subordinated to the 
Roman church. –Budak 1994, 92–96. 
22 CD 1, 16, no. 12. 
23 CD 1, 8, no. 4. This is the famous fragment included in the DecretumGratiani(p. III de 
consecratione,dist. I, c. 8). The pope laid the following question before the clergy and people of the 
Church of Nona: how can the Church as a congregation of Catholics (catholicorumcollectio) be 
established without the pope's consent if even a new basilica cannot be built without his decision? 
24 Dionysius, Codex, 178A–B;Dionysio-Hadriana, 55r;Decretales Pseudo-Isidorianae, 267. 
25 Hincmar of Rheims, Opusculum LV capitulorum, MGH Conc. 4, Supplementum 2, 188. English 
translation in: Fichtenau1991, 9. 
26 Nicholas I (MGH Epp. 6, 634), John VIII (MGH Epp. 7, 289), Stephen V (VI) (MGH Epp. 7, 347). 
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an archpriest under the supervision of the bishop."27 Therefore, there is no need to involve 
Dalmatia in the chorepiscopal space of early medieval Europe. Another contemporary 
normal practice of administration of the country dioceses was to entrust the so-called 
baptismal churches to rural archpriests.28 Their parishes consisted of a baptistery and some 
chapels.29 For example, the synod of Pavia in 850 decreed that every bishop had to 
supervise over such archpriests in rural parishes (plebania).30 Unfortunately, it is not said to 
what diocese the archpriest of Nin belonged. The closest bishopresided in Zadar.The 
Church of Ninde facto extended its jurisdiction over the territory of the Croats, which 
included the former dioceses of Scardona(present–day Skradin), Siscia(present–day 
Sisak)and Delminium. Since Siscia and Delminium were too far away from Nin the most 
appropriate ecclesiastical centre for it could be Scardona. 

The second provision of the canon envisages the situation, in which a bishop 
(again it certainly alludes to Gregory of Nin's case) deprived of his see due to its smallness, 
can be transferred to a vacant one only upon the common decision of the metropolitan and 
bishops of the province to which the diocese belongs. The canon obviously refers to canon 
16 of the Council of Antioch (341), whichprohibited the recognition of a bishop without a 
see (episcopusvacans), who would invade a vacant see, even though he had secured popular 
election, unless a synod presided over by the Metropolitan accepted him.31 In the mid-ninth 
century there was a well-known case in the Carolingian world when the former – deposed – 
archbishop of Rheims Ebbo was made bishop of the vacant see of Hildesheim. The 
Narration of the clerics of Rheims (c. 866), which describes Ebbo's activity, uses the same 
terminology as the canon of the council of Split does. The Narration says that Ebbo, 
"bishop without a see," accepted "the vacant see of Hildesheim."32 
 

Case 2 
 

V. If a church or possession according to the privilege, under anathema, was placed 
by the faithful under the protection of the principal church of St. Peter the Apostle, let it not be 

                                                 
27 CD 1, 37, no. 26: "Nonensisvero ecclesia non episcopumantiquitus, sedarchipresbiterum sub 
dictioneepiscopihabuissecognoscitur." 
28 Sägmüller1898. 
29 Amanieu1935, 1004–1026. For the first time such archpriests were mentioned at the sixth-century 
councils in Gaul. In the mid–ninth century the Gallic terminology was applied to the similar institution in 
Lombard Italy (e.g. in the capitulary of Pavia issued in 850). 
30 MGH Capit. 2, 118, ch. 6: the synod of Pavia in 850 decrees that every bishop has to supervise over 
archpriests in rural parishes as well as "in singulisurbiumvicisetsuburbanis et per municipalium." 
Capitulary of Verneuil given by Carloman, king of the West Franks (882–884), in march 884 prescribes 
that "in vicisautem et villislonge a civitateremotisunusquisqueepiscopusreverendos et 
cautosatqueprudentiamoremtemperatospresbyteros (…) ad quos aliipresbyteriminores et minus 
cautisuamcausamreferant." –MGH Capit. 2, 373–374. There is a chapter in the capitulary of Ravenna 
issued by Lambert II (of Spoleto, emperor 892–898) in 898: "Utsingulaeplebesarchipresbyterumha-beant." 
–MGH Capit.2, 110, ch. 12. 
31 Dionysius, Codex, 162D; Dionysio-Hadriana, 29v;Dacheriana, 563,ch. 150; Decretales Pseudo-
Isidorianae, 272: "Si quisepiscopusuacans in ecclesiamuacantemprosiliat, sedemqueperuadatabsqu-
eintegro, perfectoqueconsilio: hic abiiciaturnecesseest, et sicunctuspopulus, quemdiripuit, 
eumhaberedelegerit. Perfectumueroconciliumilludest, ubiinterfuerit Metropolitanusantistes." English 
translation: "If any bishop without a see shall throw himself upon a vacant church and seize its throne, 
without a full synod, he shall be cast out, even if all the people over whom he has usurped jurisdiction 
should choose him. And that shall be [accounted] a full synod, in which the metropolitan is present." 
32 MGH Conc. 2, 812: "apostolicaauctoritateetconsensuepiscoporum, donoetiam Ludovici regis 
Germaniae, adeptusest, pro tempore ipse vacans, vacantemsedemHiltinesheim, adspirans semper ad 
propriamsedem." 
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subjected to anyone else, because it is protected by those who supply these things and those 
who care about them with the support of Peter, the key-bearer of Christ.33 

The canon deals with certain rights of the Roman church in Dalmatia. The 
question is, What are those rights? Under Pope St. Gregory the Great the small patrimony 
belonged to the Roman church in Dalmatia.34 The canon can evidence that the Roman 
church continued to possess this patrimony in the tenth century. In this period it definitely 
had property not only inside Italy, but outside as well.35 However, there is no information 
regarding any possession of the Church of St. Peter in Dalmatia and Croatia at the time of 
the councils of Split. In my opinion, the canon presumes rather the protection of the Roman 
church over certain objects on the East Adriatic coast. 

This canon may refer to the papal privilege to a monastery or a great church, 
placing its objects and estates under papal jurisdiction and protection 
(sub jurisdictione atquetuitione)36 in order to prevent infringements by the local bishop, 
other ecclesiastical officials and laymen. It does not mention the word "monastery," but the 
canon can mean a Dalmatian abbey and briefly summarize the dispositive section and 
sanction of the papal privilege of immunity. 

The relevant case, the exemplary privilege of that kind, is pope Benedict VII's 
exemption issued for the Catalan monastery of St. Peter in Besalú in the synod of Rome on 
8 May 979. Its dispositive part says: "I, pope Benedict, […] take under our protection and 
with the present written privilege secure the gift, which, according to the donation 
document, our beloved son Miro, bishop of Girona and count of Besalú, has handed down 
to the Roman church for the remedy of the souls of himself and his parents: i.e., the church 
of St. Peter of Besalú with all the churches, estates, farms and dependencies, given by him, 
or any property that they will be able to obtain in the future as gifts from other faithful, in 
our present privilege we confirm in perpetuity."37 

                                                 
33 CD 1, 31, no. 23: "Utsi qua ecclesia uelpossessio per priuilegium a fidelibus sub anathemate in 
principali ecclesia beati Petri apostolisubditesunt, minimesubstantur, quatenus et offerentibus et res 
ipsatuentibusChrysticlauigeri Petri tueantursuffragiis." 
34 Škegro2001, 9–28; Škegro2004, 429–438. 
35 In November 877 pope John VIII, for example, entrusted St. Peter's possessions in Bavaria to the care 
of archbishop Thietmar of Salzburg. –MGHEpp. 5, 58: «[...] ea, quębeatus Petrusapostolusapud 
Bagoariorumterramiureproprietatispossideat, tuęindustrięsagacitatiquecommittimus, quatenusamodo et 
deincepsannuoseorumreditusRomam sine moratransmittas».In Carolingian times a Frankish emperor as 
protector of the Roman church and its property in the territory of the Empire granted them security in his 
charters. –Partner 1972, 43–48. The good late example is the capitulary of Pavia issued by emperor 
Charles II in February 876(MGH Capit. 2, 101, ch. 3): "Et licet in omnibus id observarivelimus, 
praecipuetamensanccimus, ut in terminobeatorum Petri et Pauli apostolo-rumprincipumnemo in eundo et 
redeundovelibimorandoaliquamvastationem et depraedationemfacere-praesumat; et quae ipsiussanctae 
Dei ecclesiae propriasunt, nemoaliquainiquamachinatione sine voluntateipsiussacripontificissibivindicare 
praesumat. Quodsiquisquamfecerit, restitutis male praesumptisimmunitatemipsius ecclesiae persolvat et 
bannum nostrum componat." 
36 Rosenwein1999, 108. 
37 MGH Conc. 6, 344 (Zimmermann, Papsturkunden 1, 499–501, no. 254): "Idcircoego, Benedictus 
papa,una cum cetuepiscoporumpresbiterorumveseu cum omnicatervaclericorum in Romana-
sededegentium sub normabeatissimi Petri deomilitantiumin nostra protectionesuscipimus et 
presentisscriptiprivilegioroboramusilluddonum, quod dilectusfiliusnosterMiro, episcopusGerundensis et 
comes Bisildunensis, per paginamdonationisRomaneecclesietradidit pro remedio anime sue 
suorumqueparentum: videlicet ecclesiamsancti Petri de Bisilduno cum omnibus ecclesiis et prediis et villis 
et dominicaturisabeodatisseuabaliquibusfidelibus in futurumconcessisadipiscipotuerint, nostro in hoc 
presentiprivilegio in perpetuumconfirmamus et in omnilibertatedisponimus." 
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The quoted passage uses the vocabulary of canon 5 of the council of Split. We 
encounter here the same key words which create a juridical space of both the papal 
document and the canon. These are a papal privilege (privilegium), a protection provided by 
the pope and signified by the noun tuitio in the papal privilege and the verb tuerein the 
canon of the council. The enumeration of the objects placed under the Roman protection is 
especially important since in this part of his privilege the pope specifies that the Roman 
church takes under protection the churches and other possessions of the monastery without 
mentioning the monastery itself as a whole entity. The same approach can be suggested in 
interpretation ofcanon 5 of the council of Split. 

Further, Benedict VII's privilege, like many other papal privileges of immunity,38 
threatens excommunication and anathema to those who dare "to appropriate or steal any 
right or possession which was or will be donated by the faithful of God."39 These quotations 
demonstrate that the conciliar canon may be regardedas epitomizing the dispositive part and 
sanction of a lost papal privilege in favour of an unknown Dalmatian ecclesiastical 
institution. 

 Besides, canon 5 names the Roman church "the principal church (ecclesia 
principalis) of St. Peter the Apostle." It is not a frequent designation of the Roman church 
in the early medieval texts. It reminds the famous definition from St Cyprian's letter to pope 
Cornelius (251–253) where the church of Rome is proclaimed "the principal church whence 
sacerdotal unity has sprung."40 In the ninth century pope John VIII repeated this Cyprianic 
definition in his sermon to the Synod of Rome electing Charles the Bald emperor in 877.41 

Therefore, this designation was not unknown in the late ninth century and might be also 
used for the compilation of the acts of the councils of Split. 

In the end, St Peter the Apostle appears as the key-bearer (claviger) of Christ. This 
image refers to the famous passage of the Gospel of Matthew.42 It was popular in the poetry 
of the Carolingian period, and Alcuin (d.804), RabanusMaurus (c.780–856) and 
SeduliusScottus (fl.840–860) resorted to it in their carminae.43 While instructing his legates 

                                                 
38 E.g. see Cluny's first privilege of pope John XI in March 931(Zimmermann, Papsturkunden 1, 107–8, 
no. 64): "Si quisautem contra hancsaluberrimamnostramconstitutionemresistendo venire 
temptaveritautaliquidhorumcorrumpere conatus fuerit et omnia, qua in hoc privilegiosanccimus, non 
observaverit, sciat se sub diviniiudiciiobtestationeanathematisvinculoaeternaliter, nisi resipuerit, 
innodatum et a regno Dei alienandum et cum diabolo sine fine cruciandum." 
39 MGH Conc. 6, 346: "Quod siquistemerarioausu de prefatishonoribus et possessioni-
buseiusdemmonasteri a prefatoepiscopoconcessis et a fidelibusdeicollaturisaliquidsubtraxeritautdefra-
udaverit, nisi se correxerit et deosatisfecerit, et creatoremsuum non honoraverit et 
eidemmonasterioemendarenoluerit et in contumaciasteterit et male distracta cum confusionerestituat, et a 
liminibussanctedeiecclesieutsacrilegusarceatur et sub ipsaauctoritatedominideinostri et apostoli sui Petri 
maneatexcommunicatus et anathematizatus [...]"  
40 Cyprian of Carthage, Epist. 59.14.1: "ad Petri cathedramatqueadecclesiamprincipalemunde-
unitassacerdotalisexortaest."English translation: Cyprianof Carthage, Letters 1964, 186.In this context I 
will not discuss different meanings of principalis suggested in the literature. Graeme Clarke translates the 
phrase as"the primordial church, the very source of episcopal unity" (Cyprian of Carthage, Letters3 1986, 
82). See also Poschmann1933; Grossi, 2005, 94–98. 
41 Sacrosanctaconcilia 11, 298. 
42 Matthew 16:9:"And I shall give you the keys of the kingdom of the heavens, and whomsoever you 
shall bind on earth, shall be bound in the heavens, and whomsoever you shall unbind on earth, shall be 
unbound in the heavens." 
43 In the late tenth century poetical Life of St. Clemens from Metz (MGH Poet. 5, 112); in Alcuin's 
carminae 25 (MGH Poet. 1, 245), 45 (MGH Poet. 1, 258: "ClavigeraetheriusPetrus in orbepius"), 88.17 
(MGH Poet. 1, 311), 109. 3 (MGH Poet. 1, 335: "Clavigeraetheriusprinceps in principe Christo"); in 
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to prince Svetopluk of Great Moravia, pope Stephen V says: "When you come to the prince 
of the motherland, tell him: Prince of the apostles St. Peter, key-bearer of the Kingdom of 
Heaven, and Paul, teacher of the peoples, are visiting you."44 Similar to Great Moravia, 
Dalmatia was also a missionary area of the Roman church where the pope and western-
oriented clergy might be concerned with the eastern Byzantine influence and therefore 
could highlight the princely authority of St. Peter the Apostle and his special function of the 
doorkeeper at the gates of Heaven. Last but not least, the key-bearer is mentioned in the 
above quoted papal privilege for Besalú in its blessing section. It runs: "Let peace and 
mercy of our Lord Jesus Christ and consolation of Holy Spirit be upon the benefactors of 
this cenoby and Omnipotent God absolve them from all the sins through intercession of His 
key-bearer Peter and all the other saints." Thus Peter the Key-Bearer emerges in the context 
of the afterlife remuneration of benefactors behind or in front of the gates of Heaven.45 

Even these two examples, to my mind, suggest that the canons of the council of 
Splitcan be easily placedin the context of the church law, Carolingian and post–Carolingian 
ecclesiastical legal material, almost contemporary to the councils of Split. Undoubtedly, 
further publications are needed to show that the other themes raised in Split's councils, i.e. 
dealing with property issues and homicide cases, regulation of matrimonial relations, 
celibacy of the clergywere of considerable importance for the ecclesiastical legal thought of 
that time and could be handled in a waysimilar to that employed bycouncils in Split. 
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Вадим Прозоров 

 
СПЛИТСКИ САБОРИ X ВЕКА И 

ПИТАЊЕ ВЕРОДОСТОЈНОСТИ ЊИХОВИХ АКАТА 
 

Овај рад бави се актима двају црквених сабора, који су одржани у Сплиту у 
X веку. Они су утврдили организацију митрополије Далмације и укинули бискупију 
Хрвата, наиме бискупију Нина, која је тражила примат у овим црквеним покрајинама. 
Осим тога, први сабор 925. године донео је низ канона, који се односи на нека питања 
црквеног и световног живота у митрополији Сплита, односно одвијања парохијског 
живота, бискупске јурисдикције, отуђење црквених поседа, брачних односа, одређена 
казнена дела, свештеничког целибата и сл. Веродостојност аката ових сабора је 
доведена у питање, јер су сачувани у рукопису „Већој салонитанској повијести“ 
(Historia Salonitana Maior), чија најстарија верзија датира из раног XVI века. За 
процену поузданости саборских одлука предложио бих да их упоредимо с канонима 
из канонске збирке раног средњовековља које садрже референтну грађу у распону од 
првог Сабора у Никеји 325. године до афричких сабора V века и „Апостолских 
канона“. Додатно, канони црквених сабора и синода каролиншког раздобља, 
бискупски канонски збирки и папинске поруке и повластице су кориштени за 
поређење, јер ти документи могу расветлити јесу ли и како су се друге цркве у том 
раздобљу сусретале с тешкоћама, сличним онима које се јављају у далматинској 
митрополији. У овом раду два канона била су стављена у контекст савремене црквене 
праксе за демонстрацију њихове поузданости. Овај приступ је да оплодне резултате и 
у другим случајевима. 
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СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛЕ О ФИЛОСОФИЈИ 

 
Апстракт: Овај рад позабавиће се мишљењем  светог апостола Павле о 

философији,  на основу кога се развија не довољно оправдано негативно мишљење о 
философији. Послије разграничења философије античке, која обрађује питање 
природе, и философије Откривења – хришћанске, писац наводи низ библијских 
мотива у корист постојања и предности философије Откривења, и коначно њу 
сматра хришћанском философијом. 

Кључне ријечи: философија и умност, свијет и Божја благодат, мисаоно 
усличасвање слике – човјека Оригиналу – Богу, њихов узајамни однос – саоднос, 
комуникација. 

 
 Овом проблему треба прићи из основа и ширина, па га дубље засновати, а не 

само редуцирати на познато мјесто Апостолово из његове Посланице Колошанима (2, 
8). Уосталом, лексема философије је свега два пута употребљена у Светом писму, и 
то оба пута у вези са апостолом Павлом: поред овога мјеста из Посланице 
Колошанима има и друго у Дјелима апостолским (17,18) у коме се помиње присуство 
и спорење – гунђање философа епикурејских и стоичких. 

Приступајући овако постављеној теми, покренућемо неколико питања и 
потпитања и свакоме од њих поклонити адекватну пажњу – да бисмо, на крају, из 
њихове обраде која ће имати улогу и значење премисе могли извући закључак који ће 
из њих да слиједи формално исправно и логичко нужно. 

Најпре треба нагласити да ријеч философија је по своме поријеклу грчка; она 
означава љубав према мудрости. Сачуван је податак да је њу први пут употријебио, 
назвавши себе философом – Питагора. Он је дошао у пелопонески град Флуинт и 
задивио својом ученошћу и речитошћу Леонта, флуинтскога тиранина; преведено на 
нашу данашњу терминологију – градоначелника. На његово питање – у какво се 
знање највише разумије, Питагора је одговорио да не зна никаква особита знања и 
умијећа, него је само философ1. 

У овом значењу ријеч је употребљавао Херодот (I, 30): Солон каже за себе да 
иде по свијету filosofe, wn – од жеље за науком, за мудрошћу. У истом значењу је 
употребљава и Платон више пута: у Федру (82В), и Лисији (218А), а у Политици 
(376В) ближе одређује овај појам када каже: „... и признајем да сам софист и 
образујем људе“ 2. 

А oбразовање о коме је овдје ријеч ишло је по моделу овога свијета, и 
кретало се у његовој равни. Да јасно схватимо што значи сам израз образовање, биће 

                                                 
1 Dr Albert Bazala, Povijest filozofije, Matica hrvatska, Zagreb, 1906, 5–6. 
2 Diels, Predsokratovci, Fragmenti, II, Zagreb, 1983, 235. 
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нам од велике помоћи основна теза епископа Николаја Велимировића, развијена у 
књизи Вера образованих људи3 која се појавила уочи самога Другога свјетског рата; 
по њему, у питању је образ Божји у човјеку – слици и прилици, тварној копији и 
отиску лика Божјег у (или: на) њој, па је питање: да ли се човјек (скица, копија, 
реплика...) уподобљује, а то значи усличује Богу, своме Оригиналу, или изграђује и 
обликује свој лик према овоме тварноме и пролазном свијету? На то питање Николај 
одговара да су образовани људи они који изграђују и његују образ Божји у себи, и 
тако се – у првом реду унутрашње – обликују према Христу – до идентификације, 
свакако надтварне, благодатне. 

Ово прво је философија по Богу, који је створио човјека према себи, по 
своме лику ( I М 1,27; 5, 1; 9,6; I Кор 11, 7), а ово друго – философија по човјеку, 
односно овоме свијету који је, премда реалност, у поређењу са Богом ништаван, све 
саме трице (Флп 3,8). Иначе, философија је пошла од посматрања свијета физичког, и 
спочетка се звала физиком; тако од Милећана до Сократа. 

Сам апостол Павле је студирао философију, разумије се – античку, што су 
многи примијетили, студирајући његова литерарна дјела: у питању је тематика, 
терминологија и други атрибути његових књижевних састава. Универзитет у 
његовоме завичајном Тарсу, на коме је он студирао, био је на гласу као 
најпрестижнији универзитет на Истоку, одмах послије Атинскога и Александријског, 
а студирао је и у Јерусалиму код извјесног Гамалила (Дап 22,3; 5,34). Али његова 
философска концепција до његова доживљаја, односно конверзије пред зидинама 
Дамаска (Д ап 9, 1-19), била је из основа, и садржајно и оријентационо, друкчија, 
приземна. Иначе, код њега као аутентичног Јеврејина било је изворно и превасходно 
богато и суптилно једно друго образовање и његова оријентација – мојсијевска, 
синајскога утемељења. Он као виђени Гамалилов следбеник и ревносник иде у 
Дамаск, али у Дамаск не улази Савле који је пошао, него Павле који се ту, у његовој 
близини, препородио и добио нове садржаје, видике, хоризонте духовности и 
умности. Он је ту доживио свеопшту и свепрожимајућу конверзију или преокрет. 

Доживљај Бога пред Дамаском из основа је протресао и преокренуо Савлову 
личност: он који је мислио о Богу, будући ревносни Јеврејин, апстрактно и удаљено – 
сад мисли о Богу потпуно друкчије: доживљајно и непосредно. Практично, он је 
примио Откровење и добио димензију философије – по Богу и Богочовјеку, а не по 
овоме свијету и природноме човјеку у њему. Зато он има два начина изражавања: кад 
је говорио позитивно о уподобљењу Богу – то је forma positiva, а кад мисли о 
дистанцирању од философије по природном човјеку, то је forma negativa или forma 
negations, forma negatiae. Онако је мислио Савле, а овако – Павле, преокренути и 
преобраћени. Искуство доживљаја конверзије дало је своје резултате, не само 
психолошке, него онтолошких димензија. 

За први облик у коме окреће Богу и садржају његова натприродног Откровења 
човјекову мисао, упућујући човјека да се уподобљује Богу, његујући своју надтварну, 
благодатну идентичност, наводимо извјестан број мотива из његових посланица. 

а) Њима претходе извјесна јеванђељска мјеста која су њихова и подлога и циљ. 
Бог, којега нико од људи није видио никад (Јн 1,18), није остао Deus absconditus, него је 
постао Deus revelatus, јер га је објавио његов Јединородни Син (Јн 1, 18) који је пут, 
истина и живот (Јн 14, 6); Он је са Оцем и Светим Духом – једно (1. Јн 5,7) и потпуно 
богопознање је живот вјечни (Јн 17, 3). Царству Христовом као и вјечном животу у 
њему неће бити краја; оно је беспочетно и бескрајно (Лк 1, 33); Његов дан је невечернïй 

                                                 
3 В., Николај, Вера образованих људи, Хришћанска библиотека, Београд, 1931, стр. 23.  
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б) Прихватајући ове откровењске ставове и полазећи од њих у својима 
теоантрополошким разрадама, апостол Павле је веома јасан и увијек изводи 
антропологију из теологије, и окреће је теологији. Тек тако она добија своје 
осмишљење: распети Христос који је васкрсао јесте искупљење и спасење (I Кор 1, 23); 
без њега као централнога и сржног, узалудна је вјера вјерних и проповијед апостола (I 
Кор 15, 14). Зато Павле, апостол незнабожаца (Рм 11, 13), позива на угледање Христу 
као узор: угледајте се на мене као ја на Христа, (I Кор 4, 16). Однос човјека према Богу 
превладава се натприродном благодаћу а не тварном природом – до идентификације: не 
живим више ја, него у мени живи Христос (Гл 2, 20); нас људе је он у Христу родио – 
Јеванђељем (I Кор 4, 15), а то, поновно рођење обличја Христова у нама, људима, није 
било без напора (Гл 4, 19). Тај напор је благородан: божанска и човјечанска природа су у 
Христу тако сједињене и узајамно се прожеле да се никад више нијесу раставиле: ни у 
страдању ни у васкрсењу, а нарочито је то сједињење тријумфовало у преображеном 
тијелу. То сједињење се никад више није разјединило. Дакле, такав човјек у васкрсломе 
прослављеном тијелу, обновљен је и вазнио се од Земље на Небо. Тај васкрсли и 
вазнесени Христос је Божја сила и Божја премудрост (I Кор 1, 24). Премудрост је иначе 
један од битних атрибута Бога. То је премудрост према којој смо створени и њој 
окренути; њу одреди Бог прије свијета за славу нашу (II Кор 2, 7); од ње ми ум Христов 
имамо (II Кор 2, 16). 

в) Будући да се свјетска и хришћанска мудрост разлазе (I Кор 1, 17-31) и у 
контратегу су (I Кор 3, 16), људска мудрост може да има два извора подстицаја – 
мудрост људску и силу Божју (I Кор 2, 5). Ово, по ријечи патријарха Фотија, не треба 
разумјети као крајњу осуду спољашње свјетовне философије, већ само као 
одбацивање непобожних учења. Свакако да треба прихватити и сљедовати друге, а не 
први извор и подстицај. Христос који је једини реални Богочовјек обновио је људску 
природу и отворио јој перспективе вјечности и живота у Царству Божјем и у 
његовоме незалазном дану. Зато је Он чинилац који је једини посредник између Бога 
и људи (I Тм 2,5), јер једино у њему има спасења и ни у коме другом (Д. ап 4, 11-12). 
Ово је помињана theoria prima и theoria pozitiva. Он је једини Спаситељ, а свети Божји 
људи су само посредници у спасавању и спасењу, јер су иако спасени – они и даље 
људи релативни, на релацији Бог–човјек. 

Насупрот овој тези која има извор у безграничју Откровења које долази од 
Бога, стоји казивање по причању оних који више поштоваше и послужише твар него 
Творца (Рм 1, 25). Ријеч из тога извора природнога и ограниченог је на погибао 
ономе који то чини по заповјестима и наукама људским (Кл 2, 22). Зато се треба 
пазити и клонити заробљавања философијом и празном преваром, по казивању 
човјечјем, по науци свијета, а не по Христу (Кл 2, 8). Ово је forma secunda, forma 
negative – облик и начин скретања пажње и одбијања ради чувања од ове опасности 
која вреба и води у обожавање твари; практично, умјесто обожења у које је човјек 
позван да у њему изграђује своје подобије, она је разбожење које води у деформацију 
подобија. Зато је потпуно јасно што значе ријечи које је овај високоучени и 
високоумни и духовни човјек, апостол Павле, казао коринтским хришћанима кад је 
рекао: Али у цркви волим пет ријечи умом својим рећи, да се и други помогну, него ли 
хиљаду ријечи језиком (I Кор 14, 19). 

Христово освећујуће дејство, његови изобилни сливови благодатних 
нетварних енергија дјелују тако да превладају сваку препреку која стоји на путу 
између Бога и човјека: између њих нема непробојногa бетонског плафона. Та 
препрека и разлика и даље остаје, али она за благодат нетварну не чини и не 
представља никакву препреку и сметњу: човјек/слика је у живој активној 
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координацији са Богом/Оригиналом. Ту границу рана богословска мисао раних 
вјекова почиње да прекорачује, преовладавајући је. Ту је нарочито показатељан 
преподобни Максим Исповједник, а онда, не много послије њега, преподобни Јован 
Дамаскин који у своме Источнику знања4 даје десетак дефиниција или одређења 
философије; из тога низа издвајамо и наводимо неке које нарочито служе упућивању 
пажње и ума човјекова Богу. Прво дође најопширнија дефиниција по којој је 
философија „познање бића онаквих каква бића јесу, односно познање природе бића; 
затим да је философија познање божанских и човјечанских ствари, односно онога 
што је видљиво и онога што је невидљиво“; она је, исто тако, уподобљење Богу; она 
је опет „љубав према мудрости“, а истинска мудрост јесте Бог: према томе „љубав 
према Богу је истинска философија“. Нешто касније он даје серијал одређења о 
философији од којих наводимо најзанимљивије: „философија је познање божанских и 
човечанских ствари“; то је „уподобљавање колико је то могуће човека Богу; бивамо 
подобни Богу по праведности, преподобности и доброти“. Философија је „уметност 
над уметностима и наука над наукама јер је њоме пронађена свака уметност; и најзад, 
да је философија љубав према мудрости, а истинска мудрост је Бог; према томе, 
љубав према Богу, то је истинска философија“ 5. 

Из горњега низа пробраних Дамаскинових одређења/дефиниција философије 
види се да су у питању општа и човјеку далека питања која му философија 
приближује и чини их блискима, својим. 

А код разликовања философије Откровења која је философија по Богу, и 
философије природне твари која је философија по човјеку, постоји таква разлика у 
свему да између њих не може никако да стоји знак једнакости (=), него само знак 
неједнакости (≠). 

Великан наше богословске мисли уопште, посебно догматике и духовних 
подвига – преподобни архимандрит др Јустин Поповић има дубока разлога, свакако 
мимоземаљскога и надрационалног, кад хришћанско откривено догматско учење 
назива философијом Светога Духа или православном философијом истине (ово је 
наднаслов његове Догматике6); Цркву – Богочовјеком продуженим кроз вјекове (на 
овој основи он заснива и развија своју трећу књиге Догматике). Овдје је у питању 
превладавање уске и плитке логике и узлети у област металогичне логосности, мисао 
Логоса, а не посртање и пад у логику, односно философију антропоса који не 
савлађује категорије овога видљивога физичког свијета. Често је имао обичај да каже 
да поред философије по Богу, коју треба његовати, постоји философија по човјеку, то 
је управо ова које се треба чувати и клонити што обазриви апостол Павле савјетује 
хришћанима у Колоси. Ове двије философије не могу бити подударне ни из разлога, 
особито из њега – што је човјекова (земаљска или која од земље полази) мудрост, а 
Божја је – премудрост. 

Благодатни идентитет божанскога и човјечанског у Христу чини да је 
Христос уникални Богочовјек, па се тако и пише, великим почетним словом: он, 
значи, није богочовјек, писано малим почетним словом, и то је заједничка именица, 
јер њих има више, безброј – ту су сви спасени; то су свети који су постигли извјестан 
степен доброте, вјере, умности, срдачности, моралности, и тако се сјединили са 

                                                 
4 Ј. Дамаскин, Источник знања,  Јасен,  Никшић, 1997, 56–57. 
5 Ј. Дамаскин, Источник знања,  Јасен, Никшић, 1997, 132. 
6 Ј. Поповић,  Догматика, Манастир Ћелије, 2004. 
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Господом. А Богочовјек, писано великим почетним словом, означава Сина Божјега, 
који је у своје божанство примио своју тварну слику, човјека, и тиме га учинио, 
спасавши га, ближим оригиналу. То је његово лично име, и он је један једини без 
другога, па су то два кључна разлога што се пише почетним великим словом. Дакле, 
хришћанска философија прераста, односно узраста у теологију с којом се усаглашава 
и употпуњује до идентификације Оригинала и његове тварне копије у једној 
неподијељеној личности: то није Бого-човјек, него Богочовјек. Човјекова природа је 
добила оно што јој је било потребно: даровано јој је искупљење и спасење у једној 
јединственој и нераздјељивој личности, Богу и човјеку – Богочовјеку Христу. Тако, 
теологија и антропологија, потпуно и изворно, сједињују се у христологији, јер су, по 
одлуци Халкидонског сабора (431), природа и воља Бога Логоса и природа и воља 
човјекова, она изворна, побиједивши уз Божју помоћ, сјединиле се у једну 
богочовјечанску личност. Зато он није само богочовјек, него Богочовјек – један 
једини, без иједнога другог; уз то и на јединствен начин зачет и рођен. 

Овакву, односно добро сличну концепцију и формулацију појма и садржаја 
философије даће у IX вијеку св. Кирило Словенски, отварајући и уздижући 
философију према Богу, небу, вјечности, усличујући слику – Оригиналу, човјека – 
Богу. Овдје је најистакнутије мјесто из IX главе Кирилова житија у 
Великоморавским житијима7, кад је рекао да је „од свих створења најистакнутији 
човек“, јер је „по Божјем лику створен“ 8. Философију је свети Кирило дефинисао, и 
то имамо у најстаријој књизи словенске културе, као цјелину, овим речима. На 
питање логотета шта је то философија, он (у Великоморавским житијама Житије 
Кирилово, IV) каже да је то “познање онога што је Божје и што је људско, колико се 
човек може приближити Богу, и учи човека да постане обличје онога који га је 
створио”. Али философија човјекова, ма колико била ангажована и суптилна, не 
превладава природне димензије и њихове принципе, без обожења, без 
идентификације благодатне са Богом. Свијест човјекова – свјесност самога себе и о 
самом себи, и савјест – заједничко знање човјеково са Богом, чини то да се савјест, и 
поред личне идентификације, дистанцира од заједништва са човјеком, и он постаје за 
њу друго лице граматички и реално. Зато је потпуно разумљива и јасна наша ријеч 
народна која каже да је савјест глас Божји у човјеку; и када се својим дјелом и 
поступком, несагласним са њом, од ње дистанцирамо, ту нема више савјести, 
заједничкога знања и коме партиципирају у слози обје природе и воље; то зато што се 
Бог од таквога човјека дистанцира, ипак не препуштајући га Сатани, али му не 
прихвата одлуке и дјела у којима нема партиципације Божје мисли, знања, 
дјеловања... Ту је Бог 1., а тај човјек 2. лице; а посебан је унутрашњи немир и мука 
без Божјега ублажавања. 

Најзад послије низа библијских навода и праксе у дефинисању философије 
код светих отаца, особито светога Јована Дамаскина, он види и теолошку димензију 
философије – узрастање човјека, односно његовање подобија Божјег, усличавање 
човјека Богу. Ово нарочито има смисао, основ и главно упориште и циљ у личности 
једнога јединог Богочовјека, а то је Исус Христос. Али философија самога човјека ма 
колико била ангажована и суптилна, не превладава своје природне димензије и 
њихове принципе без обожења, без благодатне идентификације са Богом. То је онај 
исти, али не онакав, него друкчији човјек: његов субјекат је увијек отворен, или 
спреман и способан да се отвори према Богу и клими његове препорођајне благодати. 

                                                 
7 Великоморавска житија,  Летопис Матице Српске, свеска за октобар, Нови Сад, 1963. 
8 Исто, 23. 
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Ова философија почиње и даље се његује у хришћанству од половине I 
вијека: 49. или 51. године био је Апостолски сабор у Јерусалиму, а онда је апостол 
Павле предузимао своја мисионарска путовања (I 45-48, II 49/50 52/53. и III 53-58), и 
проповиједао и писао посланице, па до почетка IV вијека, до 313. године, кад 
Миланским едиктом хришћанство престаје да буде collegium illicitum; она је толико 
била стегнута и сажета, јер се о њој размишљало у густоме мраку подрумске илегале; 
тек ће иза овога указа она почети да се отворено његује и развија, постепено и 
пажљиво, али и са застојима до данас, и са перспективом за даље. 

 
* 

 
На горња размишљања о философији и њеноме смислу и дометима апостола 

Павла, човјек нашег времена може себи да постави питање: „А има ли Бог 
философије?“ 

За овако формулисано и постављено питање нема мјеста, и оно је неумјесно. 
А ево и зашто. 

Будући да је философија љубав према мудрости – ономе што је далеко изнад 
или испод субјекта који о томе мисли и представља неки недосежан садржај, јасно је 
да се она његује у димензијама и релацијама. У њима је човјек, а Бог је изнад њих, па 
обузима и њих и њихов садржај. Философија се развија на тој релацији, а Бог који је 
изнад свих релација у цјелини обухвата и њен циљ и њен смисао. Дакле, домет 
философије не превладава тварни домет ни садржаја ни знања, која се човјеку дају 
Откровењем, а у питању су садржаји и знања из натподручја природе и благодати. 
Значи, откровење, односно његов садржај, човјеку је дар од Бога, понуда и 
предлагање одозго, а философија је људски напор одоздо; она иде навише, према 
почецима по човјековој моћи, а Откровење открива садржаје претпочетне - из 
вјечности беспочетне. Крајњи услов човјеков да посегне за тима деликатним 
садржајима јесте унутрашњи склад човека као боголиког бића и његов дубоки и 
интимни појам и доживљај Бога. Ту је најобухватнији рецепт ријеч Христове љубави 
апостола Павла, који нарочито има у виду интимну надлежност самог човјека; он 
каже: колико до вас стоји, имајте мир са свим људима (Рм 12, 18), јер је то 
незаобилазни предуслов мира – а то значи: и љубави, и пријатељства и финих односа 
и са људима и са Богом – свесветија, речено старословенским језиком.  

У овим ширинама је реално поставити питање: докле сежу човјекове моћи; 
шта оне могу дати/донијети као резултат свога успона и напора, колико ту може да 
има, а често и има погрешнога, алогичнога, бесмисленога, и постављања питања која 
су ван области и домета философије, односно колико одлазе у страну од 
премудрости? То је разлог да апостол Павле, и сам будући широко и суптилно 
философски образован, не мисли превисоко о философији по казивању човјечјем и 
по науци свијета (Кл 2, 8), али не брише ни човјекове потенцијале, него нека се 
разрастају и узрастају до својих домета. Изнад свега тога и тих првих постављених 
принципа, и обузима их, јесте нестворена Божја премудрост пред којом су 
апофатички натпростори обратне перспективе у безграничјима. То је простор Божје 
премудрости којој човјек треба да се отвара, и да јој тежи да је усваја попут 
благодатних дејстава којима се он човјечни обожује. Такође се, обожујући се Богом, а 
не само идентификујући се са природом и њеним знањем, човјек умудрује Божјом 
премудрошћу. Изолујући се од премудрости Божје и везујући се за мудрост овога 
свијета, човјек не може себе да уништи, али се систематски минимизира, па му је то 
вид и облик бескончане самоосуде. Од ових странпутица човјек треба да се клони и 
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да их тако надраста и превазилази – позитивно преосмишљује, јер је у томе бит 
његове људскости: усличење Богу а не свијету, идентичност благодатна са Богом, 
остајући и даље тваран, што значи, не укидајући твар и своје тварно постојање, али и 
не гасећи унутрашњи доживљај Бога. То је, по апостолу Павлу, највиши домет и 
крајњи циљ боголиког човека, који није ни космолик, ни ђаволик, него, управо, 
изворно – боголик; а то је, боголикост, и његов крајњи циљ, намијењен вјечности. То 
је и циљ философије, односно мудрости, иначе, она је или промашена или недосегла, 
или се преокренула у контрасмисао, каква је мисао Сатанина и његових следбеника, а 
Сатана је најинтелигентније биће послије Бога, али – лишеног љубави, односно 
љубав је преокренуо у мржњу – антифилософију. Зато мрзитељ није глуп, али је 
наопако усмјерен, па демантује, али не уништава сам себе, јер за то није кадар, нити 
му је то намјена. А Павле је дубоко у праву, јер сеже до дна личности, када каже да и 
ђаволи вјерују и дрхћу (Јак. 2, 19) из разлога што љубави немају, а то значи да сама 
вјера није довољна, него су потребни/неопходни њени резултати – љубав и њени 
даљи благодатни плодови. 

 
 
Литература 
 
Bazala, Albert, Povijest filozofije, Matica hrvatska, Zagreb, 1906. 
Велимировић, Николај, епископ, Вера образованих људи, Хришћанска 

библиотека, Београд, 1931. 
Дамаскин, Јован, Источник знања, Јасен, Никшић, 2001. 
Diels, Predsokratovci, Fragmenti, II, Zagreb, 1983. 
Летопис Матице српске, ВМЗ,  свеска 64, књига 392, октобар, Нови Сад, 1963. 
Нови Завет, Дела апостолска, Посланице Колошанима. 
Платон, Федар, Народна књига, Алфа, 1996. 
Платон, Лисид, Графос, Београд, 1982. 
Платон, Држава, БИГЗ, Београд, 1976. 
Поповић, Јустин, Догматика, Манастир Ћелије, 2004. 

 
 



 296

Dimitrije M. Kalezi ć 
 

ST. PAUL THE APOSTLE ON PHILOSOPHY 
 
This paper will focus on St. Paul the Apostle’s opinion on philosophy, based on 

which an insufficiently justified negative view of philosophy has been developed. After 
distinguishing between ancient philosophy, which deals with the question of nature, and the 
Christian philosophy of Revelation, the author lists a series of Biblical motives suggesting 
the usefulness and advantages of the philosophy of Revelation, to finally accept the view of 
it as Christian philosophy.  
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МОТИВ ПОВРАТКА БРАТА ИЗ ТУЂИНЕ КОД АЛКЕЈА 

И КОД ЈЕВАНЂЕЛИСТЕ ЛУКЕ 
 
Апстракт: Коришћење мотива повратка брата из туђине код Алкеја и код 

Јеванђелисте Луке пружа нам прилику да Христову параболу о блудном сину 
схватимо у ширем социјалном и културном миљеу средоземног басена, у коме је 
антитеза част-срамота матрица за схватање односа старијег брата и оца према 
посрамљеном млађем брату. И док нам у овом наведеном културном светлу 
понашање старијег брата постаје разумљиво, у први план избија парадоксална 
љубав оца према сину-срамоти која му васпоставља у туђини изгубљену част. 

Кључне речи: повратак брата, туђина, Алкеј, Јеванђелиста Лука, част, 
срамота, љубав, отац 

 
За свако изучавање и разумевање новозаветних текстова од необичног је 

значаја детекција универзалних мотива, који превазилазе културне или националне 
границе јудеохришћанства и који се могу наћи и у другим књижевностима или 
културама. Овде пре свега мислимо на свет хеленске и хеленистичке културе, који 
представљају културну матрицу и историјску колевку у време ширења раног 
хришћанства. Значај детекције ових универзалних мотива у новозаветном тексту 
састоји се у томе што је могуће упоредити коришћење тог мотива у Новом Завету и 
код неког хеленског и хеленистичког писца, из чега је могуће боље схватити и саму 
новозаветну причу, јер се наведеним упоређењем на њу баца потпуно ново светло. 

Овај чланак има за циљ да истражи управо једну такву мотивску паралелу 
између старогрчког песника Алкеја и Јеванђелисте Луке. Конкретно, ради се о 
мотиву повратка брата из туђине, који Алкеј обрађује у једној својој песми (350 L.P.), 
док Јеванђелиста Лука исти мотив користи у познатој Исусовој причи о блудном 
сину (Лк 15,11-32).  

 
А) Алкеј 

 
Старогрчки лирски песник Алкеј живео је крајем седмог и у првој половини 

шестог века п.н.е. Алкејево време и живот били су обележени жестоким сукобима у 
његовом родном граду Митилени на острву Лезбосу, где је са својим братом 
Антименидом и Питаком учествовао у свргавању тиранина Меланхара. После доста 
превирања, када је демократска странка у граду надвладала и довела тог истог итака 
на власт, браћа Алкеј и Антименид, припадници старе еолске аристократије, одлазе 
са острва у изгнанство. Док Алкеј одлази у Египат, Антименид постаје плаћеник код 
Навуходоносора у Вавилону1. Касније га видимо у Питаковом друштву како се бори 

                                                 
1 Опширније о историјској позадини Алкејевог живота види у: Ђурић 2003, 198–199. 



 298

против Атињана за град Сигеј у Хелеспонту, што нас наводи на закључак да се у 
међувремену помирио са Питаком. И док се Питак показао јуначки у тој борби, 
убивши победника Олимпијских Игара, Фринона, Алкеј се није баш прославио јер је 
усред битке бацио своје оружје и срамно побегао2. Ово Алкејево „јунаштво“ није без 
значаја за схватање наведене песме (350 L.P.) у којој описује славни повратак 
Антименида из вавилонске службе у Митилену, наравно после Алкејевог помирења 
са Питаком. Следи текст и превод наведене песме од стране аутора чланка.  

Алкеј (350 L.P.) 
ἦλθες ἐκ περάτων γᾶς 
ἐλεφαντίναν λάβαν τῷ ξίφεος χρυσοδέταν ἔχων... 
<ἐπειδὴ> µέγαν ἄεθλον Βαβυλωνίοις συµµάχεις τελέσας ῥύσαό τ’ ἐκ πόνων, 
Κτένναις ἄνδρα µαχαίταν βασιληίων παλαίσταν ἀνυλείποντα µόναν ἴαν παχέων ἀπὺ 

πέµπων...3 
Дошао си са крајева земље 
држећи у руци позлаћену дршку мача од слонове кости... 
начинивши велики подвиг док си Вавилонцима био савезник и избавивши их 

од невоља, 
убио си јунака коме само један длан недостајаше до висине пет царских 

лаката. 
Већ смо видели да се Алкеј, као припадник митиленске аристократије, није 

прославио као ратник. То сигурно није могло да му донесе славу у аристократским 
круговима Лезбоса, у којима је успех на бојном пољу био изузетно цењен. У том 
контексту, повратак Антименида из вавилонске службе, где се прославио убиством у 
боју огромног супарника4, имао би за циљ да са породичног имена спере љагу 
Алкејевог кукавичлука. У сваком случају, Алкеј је пресрећан не само због 
братовљевог повратка из туђине, већ, пре свега, због великог јунаштва којим се 
Антименид надалеко прочуо. 

У циљу наглашавања величине Антименидовог подвига, Алкеј у овој 
похвали своме брату свесно преувеличава5 детаље његовог подвига. Пре свега, 
описује брата како долази „са крајева земље“, мислећи на Вавилон, што формира 
јасан контраст са повратком кући, у својеврстан „центар света“, што је Митилена 
сигурно била писцу и његовом брату. Затим, наглашава џиновске димензије 
братовљевог противника, што само доприноси величини његовог подвига. Према 
томе, како удаљеност места где се десио подвиг тако и физичка величина противника 
у служби су енкомијума песниковом брату. 

Међутим, централни део ове похвале брату, не само из текстуалног већ и из 
семантичког аспекта, је несумњиво опис братовљевог величанственог мача. Слонова 
кост и злато су изузетно скупи и самим тим ретки материјали за израду мача. Иако се 
то у тексту нигде експлицитно не каже, мач је највероватније припадао 
Антименидовом противнику, кога је убио у боју и коме је као трофеј узео 
најрепрезентативније оружје једног ратника. Овај величанствени мач је видљиви 
доказ Антименидовог јунаштва, који свако од становника Митилене може да види. 

                                                 
2 Види: Lesky 1981, 202–204. 
3 Текст Алкејеве песме је преузет из Μπάρµπας 2000, 317. 
4 Један лакат је у разним временима имао различите дужине, али ако узмемо да је најкраћи имао 
дужину од 46 центиметара, добијамо да је јунак који се борио против Антименида био висок 
сигурно преко два метра, што је за оно време било заиста џиновска висина. 
5 Види:  Lesky 1981, 207. 
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Наиме, Антименидови другови аристократе или чак и сви становници Лезбоса 
вероватно никад нису видели удаљени Вавилон и сигурно нису видели 
Антименидовог противника, тако да им је остало једино из Алкејеве и Антименидове 
приче да створе слику о удаљеном Вавилону или о џиновском противнику. Међутим, 
оно што могу да виде то је величанствени мач који им најјасније својим изгледом 
посведочава Антименидово јунаштво. 

За песника је мач, који је Антименид донео као трофеј победивши џиновског 
непријатеља, нека врста психолошког и моралног олакшања у светлости Алкејевог 
кукавичлука на бојном пољу, када је напустио своје оружје које су Атињани однели 
као трофеј. Доласком брата спашава се, на неки начин, част Алкејеве породице, јер у 
борби освојени Антименидов мач надомештава, такође, у борби изгубљени Алкејев 
мач. Зато је Алкејев примарни интерес опис братовљевог повратка од херојског 
подвига, који указује на сву величину Антименидове ратне вештине, тако значајне у 
аристократским круговима којима су припадала оба брата. Иако се Алкеј није 
показао на бојном пољу, његов брат повратком са ратним трофејом компензује 
пишчев кукавичлук и спашава част породице. 

 
Б) Јеванђелиста Лука 

 
За разлику од Алкеја, који мотив о повратку брата користи у краткој песми, 

Јеванђелиста Лука исти мотив развија у широкој параболи о повратку блудног сина 
(Лк 15,11-32). Наш циљ није детаљна анализа Исусове параболе, већ њено 
упоређивање са Алкејевим коришћењем истог мотива ради што бољег схватања 
социјалних и психолошких аспеката догађаја повратка брата из туђине, који 
представљају неопходну основу за теолошко тумачење наведене новозаветне 
перикопе. Зато ћемо се у нашем истраживању усредсредити, пре свега, на сличности 
у Лукином коришћењу истог мотива у поређењу са Алкејем, као и на реакцију 
старијег брата на повратак млађег из туђине.  

Прича почиње природно, описом човека који има два сина (Лк 15,11). После 
захтева млађег сина оцу да му да одређени део наследства, који отац беспоговорно 
испуњава6, млађи син одлази εἰς χώραν µακρὰν. Јеванђелиста нам не казује која је то 
земља, мада из информација које стичемо из приче очито је да је реч о територији ван 
Палестине у којој је гајење свиња било нормално занимање (Лк 15,15-16). У сваком 
случају, то би могла да буде било која незнабожачка земља. Поента ове информације 
није у идентификацији те земље, већ у назначењу бедног стања млађег сина у које је 
запао, када он, син богатог јеврејског домаћина, мора да се бави код Јевреја 
омрзнутим чувањем свиња.  

Слично Алкејевом брату, који одлази у удаљени Вавилон (ἐκ περάτων γᾶς), где 
је био плаћени војник, и млађи брат у Лукиној параболи одлази у далеку земљу (εἰς 

                                                 
6 Код Јевреја у Палестини су важили обичаји наследног права који су дозвољавали млађем сину да 
узме припадајући део наследства пре очеве смрти, пошто је првенцу припадао двоструки део 
наследства (уп. Пон Зак 21,17). Пошто је у наведеној причи отац имао два сина, онда би млађем, 
по наследном праву, припала једна трећина очеве имовине. После преузимања свог дела 
наследства млађи син је губио свако право на остатак очеве имовине, који је у целини, после очеве 
смрти, припадао старијем брату. Из ове перспективе је разумљива реакција млађег сина, који се 
потиштен враћа очевом дому и тражи од оца да га бар унајми као једног од плаћених радника, јер 
је свестан да више нема никаклвог законског права на очеву имовину. Види: Fitzmyer 1985, 1087; 
Derret 1967–1968, 56–74. 
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χώραν µακρὰν). Али, већ у овој првој паралели између два брата који одлазе у туђину, 
јасно је да су мотиви Лукиног лика много приземнији него Алкејевог брата. Док је 
Алкејев брат принуђен да оде у туђину, јер му је живот био угрожен од стране Питака, 
Јеванђелиста Лука нас за млађег брата не информише о било каквом разлогу одласка из 
очевог дома. Поред тога, док Алкејев брат не тражи ништа од наследства, млађи брат из 
Лукине параболе као разлог одласка тражи поделу очевог имања за његовог живота. 
Према томе, док један брат одлази из нужде не тражећи ништа, млађи брат из Лукине 
приче одлази без икакве преке потребе и још тражи свој део наследства. 

У туђини, младић је спискао своје наследство живећи ἀσώτως. Овај прилог 
може да означава сваку врсту неморалног и распусног живота, али се у Лукиној 
параболи односи на теревенчење младића са проституткама (Лк 15,30)7. Такво 
понашање је срамотно, поготово за неког ко потиче из добростојеће породице. За 
разлику од њега, Алкејев брат зарађује хлеб као најамник у вавилонској војсци, што 
је за припаднике митиленске аристократије сигурно било часно занимање. Према 
томе, док се Алкејев брат бави у туђини занимањем које одговара његовом 
социјалном статусу, боравак млађег брата из Лукине параболе у туђини је везан за 
његово скандалозно понашање. На крају, када остаје без средстава за живот, одлучује 
и он да почне да ради и зарађује за живот, али једини посао који налази – чувар 
свиња – је недостојан његовог порекла и не одговара његовом бившем социјалном 
статусу. Управо га његов бивши социјални статус призива памети и одлучује се да се 
врати на очево имање (Лк 15,17-18), дубоко свестан да тамо нема више имовину и да 
би могао да ради као обичан најамни радник за свог оца. 

Управо у моменту повратка из туђине се најјасније види контраст између 
Алкејевог брата и млађег брата из Лукине параболе. Алкејев брат, не само што се у 
туђини бавио угледним ратничким позивом, већ се и истакао у борби, доневши са 
собом необорив доказ свог јунаштва. Можемо само да замислимо понос Алкејевог 
брата када се вратио кући и када је показао свима какав је победнички трофеј донео 
из туђине, ако се Алкеј толико обрадовао и толико био поносан на ратничке подвиге 
свог брата. У сваком случају, Алкејев брат се враћа као победник, овенчан славом, 
коме сви морају да признају статус хероја. 

Из ове перспективе млађи брат из Лукине параболе је класичан пример 
антихероја. Враћа се из туђине јадан, без игде ичега, и пре свега, без поноса да је 
успео у животу. Једино што је успео било је да списка наследство на проститутке и 
чак и када је радио – на страну што је био презрен посао – ни ту ништа није могао да 
заради и скоро је умро од глади. За разлику од Алкејевог брата, који доноси из 
туђине величанствени и златом обложен мач, који је сигурно вредео много, млађи 
брат из Лукине параболе са собом не доноси ништа осим срамоте. Док Алкејев брат 
одлази из дома као политички прогнаник и без игде ичега, а враћа се са скупоценим 
мачем, млађи брат из Лукине параболе одлази са пуно новаца а враћа се без игде 
ичега. Заиста, контраст између два брата који се враћају из туђине тешко да може да 
буде већи. 

Стога и не чуди што је реакција Алкеја и старијег брата из Лукине параболе 
на долазак њихове браће из туђине потпуно различита. Алкеј почиње своју песму са 
ἦλθες, и тај долазак брата из туђине је разлог Алкејеве велике среће, коју је преточио 

                                                 
7 Да је ово запажање старијег брата о начину живота млађег на месту види се и по коришћењу 
ретког придева ἄσωτος у сцени из Изр 7,10–11, где се описује управо један неискусан и поводљив 
младић како га заводи проститутка, која је описана као ἄσωτος. Није невероватно да је 
Јеванђелиста Лука у драмској композицији параболе имао управо сцену из Изр 7 на уму. 
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у похвалу своме брату јунаку. И старији брат из Лукине параболе ће рећи како је 
његов брат ἦλθεν (дошао) из туђине, али неће бити нимало одушевљен том 
чињеницом због тога што је проћердао сво богатство. Из перспективе горе поменутог 
наследног права, старији брат није огорчен на повратак млађег брата, јер се плашио 
да млађем брату не би припао неки део имовине, пошто је млађи брат сву имовину 
која му је припадала (Лк 15,13: συναγαγὼν πάντα) понео са собом у туђину, 
аутоматски се тиме одричући било каквог удела у преосталој имовини оца, која би 
после очеве смрти прешла у власништво старијег сина. Из упоређења са Алкејевом 
песмом могли бисмо основано да претпоставимо да је старији брат из Лукине 
параболе огорчен на млађег, не зато што би он имао претензије на наслеђе, већ што је 
одласком у туђину осрамотио породицу проћердавши сво имање. Према томе, 
социјално-културни контекст за разумевање односа старијег брата према млађем у Лк 
15,11-32 је антитеза част-срамота, као изузетно важан фактор социјалног живота у 
Христово доба. Из те перспективе понашање старијег брата је потпуно разумљиво. 

Нарочито је битан физички аспект односа старијег брата према млађем у Лк 
15,11-32. Старији брат уопште не долази у контакт са својим братом, тј. када је чуо 
вест о његовом повратку није желео да га види. Јеванђелиста Лука је веома пажљив 
при опису понашања старијег брата што се наведеног аспекта тиче: старији брат није 
у кући срео млађег, већ се од слуге информисао о томе шта се дешава (Лк 15,26), па 
се наљутио „и не желе ући“ (Лк 15,28). На то отац излази и разговара са старијим 
сином, док је млађи упадљиво одсутан из ове сцене, тако да Јеванђелиста врло вешто 
постиже ефекат да се браћа уопште не сретну у параболи. Вешто режирана, од стране 
Јеванђелисте Луке, физичка дистанца међу браћом се пројектује и на језик којим 
старији брат описује млађег. Наиме, он не каже оцу „Мој брат је дошао“, већ 
огорчено и дистанцирано „Овај твој син“ (Лк 15,30), чиме старији брат негира сваку 
везу са млађим и буквално га се одриче, наводећи притом и разлоге зашто га се срами 
– проћердавање имовине животом са проституткама. 

Потпуно је супротна реакција Алкеја на долазак свог брата из туђине. Алкеј 
лично дочекује брата-хероја (ἦλθες) и пева му похвалу за дела која је учинио у туђини. 
Разумљиво је да је Алкеј срећан што има тако успешног и славног брата, чија неоспорна 
ратничка част ће сигурно допринети угледу породице, и у крајњој линији ће 
неутралисати Алкејеву срамоту са бојног поља. Можемо да приметимо, не без дозе 
ироније, како у односу Алкеј–Антименид, Алкеј има доста заједничког са млађим 
братом из Лукине параболе. Обојица се нису прославила у туђини, обојица су изгубили 
оно са чиме су пошли, један очево богатство а други оружје на бојном пољу. 
 

В) Закључак 
 
Иако је централни лик Христове параболе несумњиво отац8, иако је 

централна порука Исусове параболе неисцрна љубав оца према сину – чак и када је 
тај син грешник и апсолутни губитник – истраживање односа међу браћом у Лк 
15,11-32, у светлу мотива повратка брата из туђине, представља одличну припрему за 
схватање теолошке поруке Јеванђелисте о квалитету љубави Божије према 
грешницима. У Лк 15,11-32 понашање старијег брата према млађем је, као што смо 
видели, потпуно разумљиво у светлу социјалних прилика античког света, као и 
Палестине у Христово доба. Врло лако можемо да замислимо како би Антименид 
дочекао Алкеја из битке код Сигеја, када је овај бацио оружје и побегао; врло 

                                                 
8 Види: Jeremias 1963, 128. 



 302

вероватно слично старијем брату из Лукине параболе. Исти став према несрећном 
повратнику, сходно социјалном и културолошком миљеу Христове епохе, требало би 
у параболи да заузме и отац. Али, управо у овом неочекиваном и парадоксалном 
очевом ставу према млађем сину, који је оштетио и осрамотио породицу, 
Јеванђелиста Лука вешто осликава „луду“ љубав Божију, толико различиту од сваке 
људске љубави (па и братске или очинске) да прихвата и најокорелијег грешника и 
обасипа га љубављу и чашћу које он по људским стандардима дефинитивно не 
заслужује. Ако је млађи син својим поступцима навукао срамоту на себе и своју 
породицу, отац му због своје неизмерне и надљудске љубави ту изгубљену част 
враћа. То и јесте парадокс Божије љубави, који Јеванђелиста Лука заиста маестрално 
описује кроз врхунску Исусову параболу о повратку блудног сина. 
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Darko Krsti ć 
 

THE MOTIF OF THE RETURN OF BROTHER FROM THE FOREIGN LAND 
IN ALCAEUS AND IN THE GOSPEL OF LUKE 

 
The common usage of the motif of the return of brother from the foreign land in 

Alcaeus and in the Lucan narrative of the Prodigal Son gives us a chance to understand the 
Jesus’ parable in the broader social and cultural milieu of the ancient Mediterranean world, in 
which the honor-shame antithesis plays such a significant role. It is a matrix for viewing the 
relationships of the father and of the older brother toward the ashamed younger brother. 
Whereas the behavior of the older brother toward the shameful return of the brother is quite 
understandable from the social and cultural perspective, the father is actually behaving in a 
very strange and unexpected way, according to the established rules in the Mediterranean 
world. Here exactly lies the point in the Lucan message of the father who acts not as a human 
but as divine Forgiver and who restores man’s dignity and transforms shame into honor.      
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АНТРОПОЛОГИЈА ОРИГЕНА ПОСМАТРАНА КРОЗ 

ОРИГЕНОВО УЧЕЊЕ О ДИХОТОМИЈИ 
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Апстракт: У овом раду представљен је један аспект Оригенове 

антропологије кроз анализу дихотомне и трихотомне поделе човека. Обе ове поделе 
налазе се у његовим делима. Аутор започиње рад кратким приказом стварања 
човека, као и представљањем особености Оригеновог истраживачког рада. Затим 
се окреће дихотомији и трихотомији, анализирајући их одвојено, према 
контекстима у којима се јављају. На крају рада излажу се још нека антрополошка 
учења Оригена (објашњења мучеништва, брака и девствености) преко којих аутор 
показује које је последице на Оригенову антропологију, али и на његов живот, 
оставило овакво (уједно дихотомно и трихотомно) виђење човека. 

Кључне речи: антропологија, дихотомија, трихотомија, душа, тело, плот, 
дух, преегзистенција, аскеза 
 

Увод 
  
Узроци за писање овог рада налазе се у чињеници да на српском језику има 

веома мало радова којима је примарни објект истраживања Ориген и његово учење. 
Највише података о (неким) његовим ставовима (или ставовима који и нису у 
потпуности његови, а њему се приписују) проналазимо у студијама које се баве 
питањем еклисиологије, душе, платонизма у хришћанском учењу и сл., и у овим 
делима он је углавном представљан у негативном контексту1. Ови радови не дају 
довољно широку слику о човеку који се сматра, ако не за најплоднијег, онда 
дефинитивно за једног од најплоднијих хришћанских писаца. Говоримо о човеку чија 
су дела користили и читали: Арије, али и Свети Атанасије Велики, Евагрије, али пре 
њега и Свети Василије Велики и Свети Григорије Богослов, припадници разних 
монашко-оригенистичких струја, али и Свети Максим Исповедник, а о њему у својој 
Библиотеци пише и Свети Фотије и све до данашњих дана његова дела су 
незобилазна, било да се његови ставови користе као позитиван или негативан 
пример. Тумачи Светог Писма дуги низ векова нису могли да га заобиђу, па макар 
само да критикују његове методе или њега лично2. Мишљења смо да би требало да 
буде посвећено више пажње човеку који је оставио веома велики траг у Цркви.  

                                                 
1 На ове проблеме указује се и у раду „Положај човека у Оригеновој теологији” (ВИЛОТИЋ 2009, 
31–55), а посебно у Уводу (исто, стр. 31–32). 
2 Уп. TRIGG 2002, 63. О Оригеновој егзегетској делатности и њеној важности сликовито говори 
Ричард Симон: „Највећи број Отаца који су живели после Оригена једва да су нешто радили осим 
што су копирали његове коментаре и друге трактате на Писмо“ и „чак и они који су се највише 
противили његовим схватањима нису могли да се уздрже од читања истих и профитирања од њих“ 
(Исто, 62). 
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За циљ рада постављамо представљање једног аспекта Оригенове 
антропологије, као и да се понуди једно (али не и једино) објашњење Оригеновог 
двојног посматрања човека, тј. да се објасни чињеница да се код њега могу пронаћи и 
дихотомна и трихотомна подела човека, као и последице једног таквог учења3. 
Нећемо се бавити питањем да ли је ово учење погрешно или исправно, нити ћемо га 
поредити са другим учењима која се могу пронаћи код неког од отаца или учитеља 
Цркве. Није нам циљ нити да бранимо Оригенове ствавове, нити да их оспоравамо, 
него да их изложимо. Још да напоменемо да ћемо се користити и делом О начелима, 
једино његово дело у ком он у потпуности на систематски начин излаже своје ставове 
и размишљања. Без овог дела, рад би био на неки начин непотпун. Користићемо га у 
верзији која је сачувана у латинском преводу4. 

                                                 
3 Сама расправа о питању да ли је човек по Оригену дихотомно или трихотомно биће била је 
много актуелнија пре неких 25–30 година (видећемо даље у раду о чему је реч), али ћемо, ипак, 
њом да се послужимо као основом, да би што је могуће боље објаснили неке од веома важних 
Оригенових ствавова који су у вези са антропологијом. 
4 Ово није тема рада, али требало би поменути да је код критичара Оригеновог учења овај превод 
често оспораван јер, како нам, на пример, преноси Г. Константиновић (а поред њега ту су још: 
Кечау (Koetschau) и Батерворт (Butterworth); о њиховим ставовима као и Кечауовом критичком 
издању и покушају реконструкције грчког текста погледати у ROMBS 2007, 21–29), „овај превод 
није веран оригиналу, него су многа места измењена и допуњена, као што и сам преводилац каже у 
свом предговору на то дело“ (уп. КОНСТАНТИНОВИЋ 1928, 148). Међутим, постоји и друго 
мишљење (према CROUZEL et SIMONETTI 1978, 22–33; о прихваћености њиховог става 
погледати ROMBS, нав. дело, 21–29) које нам говори да су преправке у вези са стилом и да 
преводилац није мењао Оригеново учење. Он је избацио нека понављања, а ако је негде нешто и 
убацио, то је урадио да би читаоцу латинског текста олакшао читање, ништа није убацио своје, 
него се користио другим Оригеновим делима. Његов циљ није био да прикаже Оригена као 
потпуно правоверног у постникејском времену, а аргумент за то јесте да се у његовом преводу и 
даље проналазе проблематична учења због којих је Ориген нападан. Када се упореди са текстом 
сачуваним у Филокалији (текст који је вероватно најбоље сачувани део оригиналне грчке верзије 
дела О начелима (о недостацима овог текста погледати ROMBS, нав. дело, 23)), пронаћи ћемо да је 
Руфинов превод „богатији“ проблематичним местима, што значи или да је Руфин убацивао 
проблематична места, или да су она избачена из Филокалије. С обзиром на то да се Руфину замера 
да је исправљао текст према постникејском богословљу, прва претпоставка је мало вероватна. 
Поред Руфиновог превода на латински, постоје и преводи неких делова О начелима које је радио 
Јероним. Занимљиво је да је и сам Јероним имао слободнији приступ превођењу 
несветописамских текстовима (нпр. такав приступ можемо пронаћи у његовим преводима других 
Оригенових дела, а о томе сведочи и сам Руфин када каже да се он придржава метода при 
превођењу користи Јероним (Руфинов предоговор у Origène, Traité des principes 1978, SC 252, стр. 
71)), али када је преводио делове које је замерао Руфиновом преводу, чинио је то углавном, али не 
увек, готово буквално. У овом случају, проблем је што је реч о краћим деловима извученим из 
контекста. Постоји и један број цитата сачуваних на грчком оригиналу, а уз које обично стоји име 
цара Јустинијана. Ови делови су тема за себе. Највероватније да је цар Јустинијан користио 
зборник који је састављен у Палестини због проблема са оригенизмом (погледати BARDY 1920, 
214–252). Крузел и Симонети закључују у вези са Руфиновим преводом: „Руфинова верзија 
заслужује поверење само ако се прихвати за оно што она јесте: генерално тачно препричавање, а 
не као превод. Са упозорењем да је понекад исечена, али да никада није додато нешто што није 
Оригеново: на основу овога што је речено, можемо му веровати. Јеронимови и Јустинијанови 
фрагменти допуњују оно што је Руфин изоставио. Када се пронађу супротности, не може се 
донети a priori решење у корист једног или другог: сваки случај треба посебно испитати према 
другим сведочанствима и ономе што је Ориген рекао у својим другим делима“. (CROUZEL et 
SIMONETTI, нав. дело, 26). Нешто слично рећи ће и Ромбс неколико деценија касније, тј. да 
преправљање текста, не значи увек и преправље учења (ROMBS, нав. дело, 26). Ромбс упозорава 
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Рад смо поделили у три веће целине. Почећемо са стварањем човека према 
Оригеновим делима. У другом делу говорићемо о дихотомији, а у трећем о 
трихотомији и последицама таквог виђења човека код Оригена.  

 
1. Стварање човека 

  
За Оригена, Бог је једини нестворен и без почетка и Он је Творац свега што 

постоји. У вези са овим, Ориген нема никакву сумњу. Такав закључак он извлачи из 
Светог Писма и објашњава: „Све је створио Бог и нема ниједног бића које од Њега 
није примило егзистенцију, а то је потврђено у бројним одељцима у целом Писму и 
то омогућује да се одбаце и оповргну погрешни ставови неких у вези са материјом, 
која би [по њима] била савечна Богу, и у вези са душама, које су [по њима] 
нестворене” 5. Према Александријцу, у Постању видимо да постоје три „начина” која 
Бог користи да би створио свет. Први је: „Рече Бог [...] и би тако“. Са том 
„формулом“ Свето Писмо показује на који је начин створен највећи број бића. За 
нека бића Бог мења ову „формулу“. Ориген бележи да за „небо и земљу, сунце, месец 
и звезде, и, сада, човека“ може да се каже да су та створења „лично Божје дело“, зато 
што Бог није само „рекао“, већ их је „начинио“.6 Међу овим делима Божјим, човек 
има једну особину више него други. Он се разликује од прве две групе „дела“ зато 
што „Бог начини човека, и начини га пo икони својој“ (Пост 1, 27). Дакле, он није 
само „лично Божје дело“, већ је начињен „по икони Божјој“ (о овоме ће бити још 
говора у даљем тексту). Ово показује величину човека. Он је најважније створење на 
овом свету (свету у коме се човек тренутно налази7; овде не говоримо о другим 
интелигентним невидљивим бићима) и „добио је од Бога заповест да господари 
зверима [...] : птицама, бићима које пузе, четвороношцима и свима осталима“ 8.   
 

2. Дихотомија по Оригену 
 

2.1. Уводна напомена 
 
Ориген има особен приступ богословским питањима. За њега постоји једна 

група учења о којима нема расправе. Она своје порекло проналази у апостолској 
проповеди, а носилац и гарант те проповеди јесте Црква, или како он то објашњава: 
„Пошто има много оних који верују да имају Христове мисли, и док неки мисле 
другачије од других, мора се држати црквена проповед, предата од апостола преко 
устројства наследника и сачувана у Цркви до сада...“9 Он додаје да су апостоли 
проповедали о питањима која су неопходна за наше спасење и каже: „Ево шта је 
јасно предато преко апостолске проповеди. Дакле, постоји један Бог који је све 

                                                                                                                            
да будемо пажљивији у вези са тријадолошким ставовима у Руфиновом преводу, која је по њему 
Руфин ублажио (ROMBS, нав. дело, 25–28). Како тријадологија није тема нашег рада, нашли смо 
за оправдано да користимо критичко издање Крузел–Симонети (критички текст Руфиновог 
превода са грчким текстом из Филокалије, али и неким другим фрагментима на грчком). 
5 Origène, Traité des principes 1978, SC 252, I, 3, 3, стр. 147. Користићемо француско двојезично 
издање, али ћемо наводити и број књиге, поглавља и одељка како би се цитирани текст могао наћи 
и у другим издањима, као што је: Origen, Počela 1985. 
6 Origène, Homélies sur la Genèse 2011, SC 7 bis I, 12, стр. 57. 
7 О месту човека у овом свету погледати и ВИЛОТИЋ 2009, 31–55. 
8 Homélies sur la Genèse 2011, SC 7 bis, I, 12, стр. 55. 
9 Traité des principes, SC 252 Préface 2, стр. 79. 
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створио и успоставио...“10 Овако он излаже и друге истине које су несумњиве. 
Између осталих апостолских проповеди, а које су важне за нашу тему, он је записао и 
неколико назнака о души: 

„Поред тога, душа, која поседује суштину и живот који је њој својствен, када 
она буде напустила овај свет, примиће плату према својим заслугама: или ће добити у 
наследство живот вечни и блаженство ако су њена дела то завредела, или ће бити 
остављена у вечни огањ и муке ако је грехови почињени њеним злоделима тамо 
уведу; али доћи ће време васкрсења мртвих када ће ово тело, данас посејано  у 
пропадљивост, васкрснути у непропадљивости, данас  посејано у бешчаћшћу, 
васкрснути у слави. Следећа тачка је такође дефинисана црквеном проповеђу: цела 
словесна душа је обдарена слободним избором и вољом. Она је у борби са ђаволом и 
његовим анђелима [...] јер се они труде да је оптерете греховима [...]“ 11 

Овако изгледа за њега учење које је јасно и недвосмислено, али у исто време 
он бележи да ово није „довољно прецизирано“ за нека друга питања. На пример, он у 
учењу Цркве није пронашао одговор на питање порекла душа12 или о начину како су 
оне сједињене са телом13. За ову другу групу питања неопходно је истраживање да би 
се дошло до одговора. Он више пута подвлачи да плодови његовог истраживања нису 
исто што и истине које су предали апостоли и он нема жељу да им дâ ту тежину. Увек 
наглашава да ће говорити са „великим страхом и опрезношћу, више на начин 
расправе и истраживања...“, и наставља, „овде је реч о објекту вежбе, према нашим 
могућностима, више за дискусију него за дефинисање“ 14. Ово треба имати увек у 
виду када се приступа његовим хипотезама. 

 
2.1.1. „По икони Божјој“ 15 

 
Да бисмо боље разумели проблематику којом се бавимо у овом раду 

потребно је да се вратимо стварању човека по „икони Божјој“, као и да објаснимо 
какво то значење има за Оригена. 

Ориген је свестан да виђење човека као највећег и најважнијег бића на 
земљи, као и приписивање човеку неке врсте сличности са Богом, није нешто 
својствено само хришћанству, и да је оно присутно и изван Библије. Он каже да је 

                                                 
10 Исто, SC 252 Préface 4, стр. 81. 
11 Исто, SC 252 Préface 5, стр. 83–85. 
12 Сам проблем порекла душа надживеће Оригена и неће бити брзо решен. Са овим проблемом 
мораће да се суочи и Августин сто педесет година после Оригена (уп. WATSON 1989, 189).  
13 Уп. исто, SC 252 Préface 5, стр. 85. 
14 Исто, SC 252, I, 6, 1 стр. 195. Требало би нагласити да његова потрага за одговорима које није 
могао да пронађе у Црквеном предању потпуно у духу времена у којем је живео. То се најбоље 
види у примеру Светог Јустина, мученика и философа, који је у потрази за одговорима на питања 
која су га мучила променио више учитеља (стоика, перипатетичара, питагорејца, платоничара) док 
одговоре који су га задовољили није пронашао у Цркви (ПАПАДОПУЛОС 2012, 190–191). Овај 
дух трагања за одговорима – за истином, протеже се и кроз будуће векове. Занимљив пример даје 
нам Џ. Вотсон. Говори нам о двојици великих философских умова, неоплатоничару Порфирију и 
Аурелију Августину. Обојица су своју потрагу за истином почели ван Цркве, али први није 
наишао на човека Цркве који би му дао одговре на питања која су га мучила, а други среће Светог 
Амвросија Миланског и касније постаје епископ Цркве Христове (уп. WATSON 1989, 175). Поред 
овога, како Вотсон додаје, чињеница да је Ориген одрастао у Александрији, а и само његово место 
хришћанског учитеља у граду, једноставно су га „приморан“ да уђе у озбиљан дијалог са 
философијом (уп. исто, 173). 
15 У литератури, овај израз може да се нађе и као „према икони“ или „икона иконе“. 
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оно „било паралелно исказано у овим терминима преко бројних философа“, али је 
сумњао да су баш они то пронашли. „Они [философи] то су позајмили из божанских 
списа. То је, у ствари, нагласио Мојсије пре свих осталих.“16 Што ће рећи, иако се 
слично учење о овом питању проналази код неких философа, порекло му је у Писму. 

Објашњавајући овај библијски одељак о стварању (Пост 1, 27), Ориген 
наглашава да човек није икона Божја. Човек је „по икони Божијој“, и једина икона 
Божја јесте Његов Син, „наш Спаситељ“. Адамантиј наводи стих из Јеванђеља по 
Јовану, где је сам Христос рекао: „Ко је мене видео, видео је и мог Оца“ (14, 9), а 
затим објашњава да „онај ко види икону некога види онога кога та икона представља; 
тако преко Слова Божјег, који је икона Божја, видимо Бога“ 17. Посматрајући човека 
ми не видимо Оца. Човек је само по икони Божјој, што ће рећи, човек је створен као 
икона иконе, као икона Слова Божијег. „Јер није речено да је Бог начинио човека 
својом иконом и подобијем, већ да га је начинио по икони Божјој.“ 18 

Према Оригеновом мишљењу, особина људског бића да је „по икони Божјој“ 
могла би да се окарактерише као нешто статично у њему, док би се за његову 
особину да је „по подобију“ могло рећи да је нешто динамично и да је носилац 
слободе избора. Он је примио „достојанство иконе у свом првом стварању, али 
савршенство подобија му је резервисано за крај. То значи да би требало да га он сам 
издејствује залагањем свог сопственог делања19 подражавајући Бога: могућност тог 
савршенства која је њему била дата од почетка достојанством иконе, на крају је 
требало, испуњавајући дела, да га он сам оствари у подобију.“20 А. Крузел овде види: 
„’ По икони’ [...] је почетак или семе [...] : треба га развијати све до потпуног 
обожења које је подобије. Ориген верује да разликовање између иконе и подобија 
чита у Пост 1, 26–27; ако је Бог подобије придружио икони у изразу своје намере у 
стиху 26, Писмо не говори више о њему у стиху 27 који показује реализацију 
створеног по икони. Тако да, ако је икона дата од почетка, подобије је резервисано за 
крај времена према 1. Јн 3, 2...“21 Може се рећи да преко онога што је „по подобију“ 
човек актуализује дарове које је примио као биће „по икони“. „ Душе поседују 
слободну вољу и оне су порекло њиховог напредовања или њиховог назадовања 
према моћи њихове воље.“22 

Човек може деловати и против овога по икони Божјој, зато што има 
слободну вољу. Ако човекови напори нису окренути ка испуњавању задатка које му 
је Бог дао, он постаје сличан ђаволу, другачије речено, преко својих дела човек може 
постати икона ђавола23, а да не изгуби оно што је „по икони Божјој“, зато што, оно 
што је „по икони Божјој“ постоји увек у човеку, иако он „поставља изнад тога ’икону 
земљског’“ 24. Оно је сакривено, али ипак не може бити уништено. То је једна особина 
без које човек не би био човек25. 

                                                 
16 Traité des principes 1980, SC 268, III, 6, 1, стр. 237. 
17 Homélies sur la Genèse, SC 7 bis, стр. 61. 
18 Исто, I, 13, стр. 61. Ово неразликовање „по икони Божјој“ и „икона Божја“, Ориген замера и 
Келсу и у томе види проблем Келсовог неразумевања чињенице да је човек по икони Божјој (уп. 
Contre Celse, III, SC 147, VI, 63, стр. 335–337). 
19 Овим није рекао да човек може да се спаси својим напорима. Он подвлачи да су људски напори 
неопходни, али да је Бог тај који спасава. Погледати Origène, Traité des principes, SC 268, III, 2, 5, 
стр. 175–179. Уп. CROUZEL 1955б, 163–165.  
20 Traité des principes, SC 268 III, 6, 1 стр. 237. 
21 CROUZEL 1982, кол. 940–941. Погледати и WATSON 1989, 187. 
22 Traité des principes, SC 252 II, 3, 4, стр. 259. 
23 Уп. Homélies sur la Genèse, SC 7 bis, стр. 63–65. 
24 Уп. исто, SC 7 bis, стр. 329. 
25 Поред човекове особине да је по икони Божјој, човек има и логоса, који се, такође, може схватити 
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Ориген нам је прецизирао и објаснио које су то особине и способности онога 
што је по икони. То су: „способност познања (γνωστική), расуђивања (κριτική), да се 
чини добро (εὐποιτητική), да се поступа по правди (δικαιοπρακτική), јачање (ἐρρωµένη) 
и, рећи једном речју, извршавати све што је добро“ 26. Јасно је, са изузетком 
способности познања, да су ове способности семе за морални живот или како је А. 
Крузел видео: „Акценат је дакле снажно стављен на морални аспект [...] [човек треба 
да развија] у себи икону Творца подражавајући његове врлине: стрпљење, 
праведност, светост, милосрђе, све до савршенства самог Оца“ 27. Али не треба 
раздвајати способност познања или интелигенције (логос, нус) од осталих 
способности зато што је она око душе за Оригена, тј. она је „порекло слободне и 
моралне активности“ 28. Познати некога, за Адамантија, означава сједињење са 
објектом тог познања29.  

Све ово се не налази, већ је потпуно успостављено у човеку. „Он поседује 
врлине на акциденталан начин, јер су оне способне да узрастају или да се смањују у 
његовој души“30. Види се да је овде бити по подобију веома важно за Оригена, као и 
бити по икони. Али напори човека нису довољни да се испуни циљ који је задао Бог. 
Спасење човека ће бити резултат људских и божанских деловања. Ориген је јасан када 
објашњава Псалам 26. Он цитира неколико стихова:  [...] Господ је просветљење моје и 
Спаситељ мој, кога ћу се бојати? Господ је заштитник живота мога, кога ћу се 
плашити? Када се приближавају на ме злостављачи моји да поједу тело моје, 
тлачитељи и непријатељи моји, они ослабише и падоше. Ако се построји на ме табор, 
неће се уплашити срце моје; ако се подигне рат на ме, ја ћу се и тада (у Господа) 
надати (26, 1 и даље), и он закључује: Због тога ја мислим да можда никада човек не 
може сам победити супротну силу без коришћења божанске помоћи31. 

 
2.2. Дихотомија 

 
Ориген јасно и недвосмислено каже: „Наиме, ми, људи, ми смо жива бића 

сачињена од склопа тела и душе“ 32. Ова и њој сличне реченице доводе до закључка до 
кога је дошао и Г. Барди, који, иако је пронашао и трихотомију код Оригена, 

                                                                                                                            
као његова сродност са Богом. Преко њега божански Логос учествује у сваком човеку, а преко њега 
и човек може учествовати у божанском Логосу. Он се налази у људској души, што је чини логосном. 
Баш у тој логосној души налази се и оно што је по икони Божјој у човеку. Ово човеку не значи 
готово ништа ако оно што је по икони није стављено у покрет. „Само свети заиста постоје“, 
објашњава Крузел, „а не лоши који су одбили да учествују у ’Ономе који јесте’. Особина логикоса 
не инсистира на поседовању природног разума, него на учествовању у вечном Разуму Божјем, 
његовом Сину, Логосу. Логикос напредује или назадује у овој особини преко својих врлинских дела 
или својих грехова: само је свети логикос; демони и проклети се поистовећују преко слободног 
делања, од  логики (logikoi) које им је било дато у њиховом стварању, са алога, неразумним, 
животињама“. (CROUZEL, H., „Origène“, DS, т. XI. кол. 940) Како смо рекли, може се наћи слично 
мишљење код неких философа. На пример, код Платона у Теетету (176 b) налазимо да је циљ 
човека „да постане сличан Богу, колико је могуће: да се уподоби постајући праведан и свет са 
разборитошћу“ (Према преводу CROUZEL et SIMONETTI 1980, 122. Уп. MANDAC 1985, 82.).  
26 Selecta in Genesim P.G. XII, кол. 96 A, према преводу CROUZEL 1955б, 158. 
27 CROUZEL 1955б, 158. 
28 Уп. исто, стр. 158–159. 
29 „Позна Адам Еву, жену своју.“ (Пост 4, 1) 
30 CROUZEL 1955б, 147. 
31 Traité des principes, SC 268 III, 2, 5, стр. 177. 
32 Исто. SC 252, I, 1, 6. стр. 103. 
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објашњава: „Без сумње, у неколико одељака, Ориген заиста каже да је човек 
састављен од тела, душе и духа [...] Ипак та [...] подела, која му је на неки начин 
наметнута преко неколико одељака из Писма, не игра никакву улогу у његовом 
учењу“ 33. Штавише, за Г. Бардија, трихотомија је готово контрадикција, зато што 
Ориген говори о души као „духу (нус)34 отпалом и отежалом“35. 

Све ово што смо до сада рекли, да је Бог створио човека по икони Својој, као 
и да се то налази у његовој души, на неки начин чини основу људског бића. Све 
горепоменуте особености човека јесу особености душе. Поред овога постоји и други 
део човека – његово тело. Оно није створено по икони. Он наглашава да када Писмо 
каже да је Бог начинио човека по икони, оно не помиње телесног човека. Ориген 
прави разлику између стварања човека из прве главе Постања и оног из друге главе. 
У првом стварању човека каже се да човек би „начињен“ (грч. ποιέω, лат. factus)36, 
али се за друго користи глагол „формирати“, или „обликовати“ (грч. πλάσσω, лат. 
plasmatus), прича се о телу човечјем. Првостворени човек, према Оригену, јесте „наш 
унутрашњи, невидљиви, бестелесни, непропадљиви и бесмртни човек“ и у другом 
стварању он добија део који је формиран или обликован „од праха земаљског“ 37. За 
овај „део“ човека безбожно је рећи да је и он по икони и по подобију Божјем зато што 
би то значило да је Бог телесан и да поседује људски облик38. Исто тако Ориген 
одбацује могућност да се стварање по икони и по подобију Божјем односи на целог 
човека, тј. и на душу и на тело јер то би имплицирало да је биће Божје сложено39.  За 
њега је јасно да је Бог без тела и да „је то привилегија природе Божје, Оца, Сина и 
Светога Духа, да се може разумети њихова егзистенција [...] без асоцирања на 
телесни додатак“ 40. 
 

2.2.1. Душа и њена преегзистенција 
 
 Једна од најкарактеристичнијих Оригенових теологумена јесте 

преегзистенција душа, тј. њихово постојање пре сједињења са телима. Да би нам ово 
било јасније, треба да знамо да се он у то време борио против гностика код којих је 
снажно наглашена предестинација. По њиховом учењу, Творац није добар и није 
праведан. Он је створио једног човека као сиромашног и болесног, а неког другог као 

                                                 
33 BARDY 1908,  кол. 1534–1535. 
34 Веома је важно да се нагласи да душа није пала pneuma, већ пали noûs. У неким преводима, ова 
два термина су измешана и noûs је превођен као дух. Да бисмо избегли ову забуну, а како је 
уобичајно у српском језику, noûs ћемо преводити као ум, а pneuma као дух. О овом проблему 
погледати CROUZEL 1955а, 365, и уп. Traité des principes, SC 268 IV, 2, 2, стр. 312. 
35 Ориген ово објашњава у О начелима (Traité des Principes SC 252 II, 8, 3, стр. 345–347). После 
једног истраживања он доноси закључак: „Ако је пак оно што је свето названо ватром, светлошћу, 
и за шта је речено да је огњено, а ако су супротни хладни и ако се љубав охладила, према Писму, 
код грешника, можемо се питати да ли реч душа, која се на грчком каже psyche, није дошла и 
обликовала се због овог хлађења од неког божанског и бољег стања, тј. да би се душа охладила од 
своје природне и божанске топлине како би примила стање и име које сада има.“ (Исто, стр. 347) 
36 Грчки термини су преузети из Оригенових Омилијама на Јеремију, које су сачуване у грчком 
оригиналу (уп. Homélies sur Jérémie, I, SC 232, I, 10, стр. 216), а латински из Омилија на Постање, 
које су сачуване само у латинском преводу (уп. Homélies sur la Genèse, SC 7 bis, I, 13, стр. 56).  
37 Уп. исто, SC 7 bis, I, 13, стр. 57. 
38 Уп. исто, SC 7 bis, I, 13, стр. 57–58. 
39 Уп. Contre Celse, III, SC 147, VI, 63, стр. 337. Погледати и WATSON 1989, 176. 
40 Traité des Principes, SC 252 I, 6, 4 стр. 207. 
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богатог и снажног. То је божанска воља. Ориген је реаговао и покушао је да пронађе 
одговор. Користио је преегзистенцију. О њој он каже: „Ово што смо рекли о промени 
нуса у душу, и све што је у вези са овим, нека читалац о овоме дискутује са пажњом и 
сам проучи, јер све ово нисмо представили као учења, већ као оно о чему се 
дискутује на начин испитивања и истраживањa.”41 Био је свестан шта је вера Цркве, а 
шта су његове хипотезе, и да у апостолској проповеди не постоји такво учење. 
Захваљујући њој (преегзистенцији), он може да каже да је Бог праведан и да он даје 
сваком човеку живот какав је заслужио. Ово је највероватније42 највећи разлог за 
његову хипотезу о преегзистенцији душа43. Када је објашњава, он каже да према 
логици и разуму „словесне природе су створене као оно што је главно, али [...] 
изгледа да материјална суштина може бити одвојена од њих само у мислима и 
памети“ и „разумне природе, некада као и сада, никада не живе без материјалне 
суштине [...]“ 44. Ово ствара један нови проблем. Како је онда преегзистенција 
могућа? Још ћемо размотрити овај проблем у следећем поглављу. 

  
2.2.2. Тело и преегзистенција душе 

 
Како смо малопре видели, Ориген каже да душа може бити одвојена од тела 

само у мислима, тј. она не може постојати без тела преко кога делује. Штавише, она 
није имала времена да „заслужи“ тело, а видели смо и да тело није резултат греха, већ 
једна особина створених бића. Питање које сада имамо пред собом јесте: како 
можемо говорити о преегзистенцији душе кад она није никада постојала без свог 
тела. Крузел нам даје једно објашњење. По њему, реч „тело“ има више значења. 
Прво, тело је последица створености (фр. la condition de la créature). Друго, реч „тело 
на крају означава земљано тело, елемент људског састава. Бог га је дао човеку после 
греха, и то је приказано у Библији у другој причи о стварању“ и даје референцу – 
Пост 2, 745. Треба нагласити да овај грех није онај Адамов. Адамов грех је описан у 
трећој глави, а тело је „формирано“ у другој. Алаксандријац не помиње никакав грех 
у својој омилији на Постање где прича о стварању човека. Јасно је да Ориген не 
мисли на пад из Пост 3 и на кожне хаљине46. Једини грех који је могао да га узрокује 
јесте онај од умова (noes), тј. грех од пре стварања човека, „преткосмички пад“ 47, или 

                                                 
41 Исто, SC 252, II, 8, 4 стр. 349. 
42 Да ли се може говорити о утицају неоплатонизма, или он ипак свесно узима овај израз, јер у 
њему проналази формулу преко које може да објасни праведност Божју? Можда бисмо могли 
одговорити: обоје. 
43 Уп. MANDAC 1985, 74–75. и уп. CROUZEL 1961, 26.  
44 Уп. Traité des Principes, SC 252 II, 2, 2, стр. 247–249. 
45 CROUZEL 1955а, 381. 
46 Шта беху ове кожне хаљине? Потпуно је апсурдно, достојно једне старице, мислити да је Бог 
узео коже од закланих или на други начин убијених животиња, да би их шио као неки кројач и да 
од њих направи неку врсту хаљине. С друге стране, са циљем да се избегне ова апсурдност, рећи 
да су ове кожне хаљине ништа друго до тело јесте једна могућа тврдња и могла би да увери; 
међутим, то није евиденто као истина. Јер ако су плоти и кости кожне хаљине, како је Адам 
претходно рекао: „ Ово је кост мојих кости и плот моје плоти“? У овој несигурноси и недоумици, 
неки су рекли да су кожне хаљине смртност у коју су одевени Адам и Ева, осуђени на смрт због 
греха. Али они не могу објаснити како је Бог, а не грех (што је исправније), начинио смртност за 
преступника [...]  (Origène, Notes sur la Genèse, стр. 188–189). У Против Келса Ориген наводи да 
кожне хаљине имају неко „тајно и мистично значење“ („ ἀπόρρητόν τινα καὶ µυστικὸν ἔχει λόγον”; 
Contre Celse, II, SC 136, IV, 40, стр. 290). 
47 CROUZEL 1961, 26. 
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како А. Јакобсен објашњава: „Ово такође значи да је одлучујући пад био пад 
словесних бића у преегзистенцији, а не пад првог човека у Рају.“48 А. Крузел бележи 
да Ориген није рекао који квалитет има то тело из Пост 2, 749. Ова сложеност је 
произвела много проблема и довела је до питања: да ли човек има два тела, једно 
тело душе и једно друго за душу и њено тело. Тако је Методије Олимпски овде видео 
учење о два тела, а затим је преко бројних примера из Писма и преко паганских 
философа објашњавао да човек нема два тела и да је тело исто што и плот50. Изгледа 
да се овде говори о квалитету једног тела, а не о више тела, или како А. Јакбсен 
закључује да Постање 1, 26 говори о „стварању унутрашњег човека, док друга два 
(Пост 2,7 и 3, 21) говоре о различитим аспектима стварања тела“ 51. Овоме ћемо се 
вратити и у делу о трихотомији. 

У сложеност питања о телу код Оригена могли смо и до сада да се уверимо. 
Видели смо да бити без тела јесте „привилегија природе Бога“ и само Он постоји као 
бестелесан. За сва остала бића је немогуће да постоје без тела52. Може се говорити о 
разликовању квалитета тела код разних бића, али анђеоско тело, које је суптилније и 
савршеније од људског тела, јесте у сваком случају тело. Опет подвлачимо да за 
Оригена само тело није последица пада, него последица створености. 

Као последица оваквог виђења тела, Александријац нема никакав проблем да 
потврди „аутентичност тела Христовог, сличног греховној плоти“ 53 када се бори 
против докетизма. Ако је Логос постао човек и има душу, Он мора да има и тело. 
Такође, подвлачи да постоји једна разлика. Логос је узео тело без иједног греха, али 
са квалитетом људског тела који носи последицу пада. За тренутно стање људског 
тела, за греховну плот, он је рекао: „ [...] наш ум (лат. mens), затворен баријером 
плоти и крви, постао је глупљи и затупљенији учествовањем у једној таквој 
материји“ 54. Говорићемо о овом проблему мало касније. Прво треба да покушамо да 
разјаснимо још неколико аспеката тела. 

 
2.2.2.1. Васкрсење тела 

 
Адамантиј потврђује веома јасно да је васкрсење тела55 апостолска проповед 

и не само васкрсење неког тела, већ „ово тело, које ми поседујемо једнога дана ће у 
славнијем облику учествовати у Животу, приступиће ономе што је бесмртно да би 

                                                 
48 JACOBSEN, 228. 
49 CROUZEL 1985, 132. Прокопије из Газе је покушао да реши овај проблем говорећи да је 
стварање тела из Пост 2, 7 стварање „небеског“ тела, али реч „земаљско“ јесте у вези са „кожним 
хаљинама“ (Исто. стр. 132.) Ово се не уклапа у Оригеново схватање тела. 
50 Уп. Epiphanius of Salamis, „Against the type of Origenists, who are shamefully behaved as well. 43, 
but 63 of the series“, „Against Origen, also called Adamantius. 44, but 64 of the series“, The Panarion, 
1994, 128–207, 54, 1 и даље, 179–180. О проблему „два тела“ погледати и JACOBSEN, 223. и 228.  
51 JACOBSEN, 231. 
52 Уп. Traité des Principes, SC 252 I, 6, 4, стр. 207, или II, 2, 2, стр. 247–249. 
53 Уп. CROUZEL 1955а, 383. 
54 Traité des Principes, SC 252, I, 1, 5, стр. 99. 
55 Делови на које ћемо се позивати из О начелима, а у вези сa темом о васкрсењу тела, за Е. де Фаја 
(E. de Faye) имају проблематичну аутентичност. Одговор на овакав став даје А. Крузел који каже: 
„Ако се одбаци да су ова два текста из О начелима о којима сада говоримо аутентично Оригенова, 
онда би Оригена у ствари, сматрали философом, а заиста не хришћанином [...]“, и додаје: „Бројни 
су Оригенови текстови, аутентични текстoви великих дела сачуваних на грчком, који потврђују 
васкрсење тела [...]“, тј. Оригенову веру у васкрсење тела. (Уп CROUZEL 1955а, 379–380) 
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постало нераспадљиво“ 56. Никада га није негирао. Напротив! Како створена бића 
нису никада егзистирала без њихових тела, исто тако она никада неће ни егзистирати 
без њих. „Телесна природа [...] која је носилац живота духовних и словесних умова, 
чини могућим њихово кретање.“57 У О начелима он се ослања на: апостола Павла, 
Давида и Исаију58 и закључује да сва тројица говоре о промени, обнови. Он 
искључује потпуно уништење и „губитак материјалне суштине“, зато што оно што се 
мења не нестаје. Материјална суштина јесте „природа способна да се трансформише“ 
и он говори о „некој промени квалитета и трансформацији спољашње форме“59. Овде 
се зауставља. Не објашњава шта ово значи, јер „како ће се ствари догодити, само Бог 
зна са сигурношћу“ 60.  

У следећем поглављу говорићемо о проблематици речи: плот, плотско, тело 
и телесно у негативном контексту. Након те анализе биће јасније зашто о томе нисмо 
говорили овде. 

 
3. Трихотомија по Оригену 

  
Како смо видели, према Г. Бардију, за Оригена трихотомија „не игра никакву 

улогу у његовом учењу“, али ипак смо нагласили да постоји и трихотомија. Покушај 
да се Оригенова цела антропологија смести у један систем (дихотомни или 
трихотомни) најчешће доводи до њеног погрешног схватања. Не треба заборавити да 
је он умро 254. године и да је он, на првом месту, егзегета. Затим, он је апологета, 
који је покушао да одговори на питања која су хришћанству била постављана у 
времену пре њега или у његово време, као и да стално подвлачи разлику између 
апостолског предања и вере Цркве, с једне стране, и његових хипотеза, с друге. 
Свеукупни циљ његовог рада није био да систематизује богословље, иако га је много 
систематизовао кроз дело О начелима, али то је само једно од његових бројних дела. 
Тако да би требало, не заборављајући да постоји и дихотомија код Оригена, осврнути 
се и на трихотомију. Насупрот Г. Бардију, А. Крузел каже: „ [...] нама изгледа да 
трихотомна подела заузима једно много важније место него дихотомна у комплетном 
Оригеновом делу.“61 

Александријац основу за трихотомију проналази у Писму (у павловском 
корпусу), као и за дихотомију (у Постању). „Исто као што је човек састављен од тела, 
душе и духа, тако је и Писмо које је Бог дао по свом промислу за спасење људи.“62 
Ова три „дела“ Писма су: дословни смисао, који је плот писма, алегоријски смисао, 
који је као његова душа, и морални, који је савршен, и овај смисао је „сакривена 

                                                 
56 Traité des Principes, SC 252, II, 3, 2, стр. 255. 
57 Исто, SC 252, II, 2, 1, стр. 247. 
58 Цитира Павла: „Спољашња форма овог света ће проћи“ (1. Кор 7, 31); Давида: „Небеса ће проћи, 
али ти ћеш остати: све ће се износити као одећа и ти ћеш их изменити као хаљину, као што се 
мења одећа“ (Пс 101, 27); Исаију: „Биће ново небо и нова земља“ (Ис 65, 17); код Traité des 
Principes, SC 252 I, 6, 4, стр. 205. На другом месту поново цитира Павла: „Треба да се ово што је 
распадљиво обуче у нераспадљивост да се оно што је смртно обуче у бесмртност. Када се ово што 
је распадљиво обуче у нераспадљивост, и ово смртно обуче у бесмртност...“ (1. Кор 15, 53–54), код 
Traité des Principes, SC 252, SC 252 II, 3, 2, стр. 253. 
59 Traité des Principes, SC 252, 2, 2, стр. 249. 
60 Уп. исто, I, 6, 4, стр. 205–207. О васкрсењу тела код Оригена погледати и WATSON 1989, 178. 
61 CROUZEL 1955а, 364. 
62 Traité des Principes, SC 268 IV, 2, 4, стр. 313. 
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мудрост Божја“ 63, који је и дух Писма64. Шта ово значи? Да ли је његова трихотомија 
противна његовој дихотомији? 

Треба рећи да трихотомија нема исту конотацију као дихотомија. Дух, душа 
и тело нису три дела која сачињавају људско биће. Адамантиј не мења своје 
горепоменуто мишљење. Овде је реч о антропологији која има другу основу. Душа 
остаје центар човека и она даје човеку његову људску димензију. Али ова душа се 
налази између два пола који су дух и тело65. Х. де Лубак објашњава да: „Трихотомија 
не може бити схваћена до у једној динамичној антропологији, а не као раздвајање 
душа–тело.”66 У овом систему душа има два „дела“ 67. Један супериорни и други 
инфериорни. 

Супериорни део душе, стари нус, носи оно што је по икони и он је у вези са 
„’ духом који је у човеку’, јер је пневма, орган моралне свесности, дар Божији, који не 
чини, да право кажемо, део личности“ 68 и не може да прими зло69. „Дух је придружен 
души као педагог и водич, да је научи добру и кажњава када греши.“70 Ако она следи 
духа, она ће постати духовна. Природа овог духа није прецизирана, али како смо већ 
забележили, то овде није Оригенов циљ. Циљ због ког Ориген прича о духу јесте 
његова улога. У овој антропологији тело није више особина створених бића, већ 
други пол који вуче душу у супротном смеру од оног где је дух води. Као и дух, овде 
реч „тело“ не чини део људске личности71. Инфериорни део душе га је „узео [...] 
услед пада слободне воље“ 72. Овај део је „пријатељ телесне материје“ 73 и у вези је са 
плоти. Душа која се покори плоти постаје плотска и ако се не врати тамо где је дух 
води, она ће бити проклета и пребиваће у паклу74. Занимљиво је да за Александријца 

                                                 
63 1. Кор 2, 6 и даље. 
64 Уп. Traité des Principes, SC 268 IV, 2, 4, стр. 311–313. 
65 Уп. WATSON 1989, 183. 
66 Histoire et Esprit, стр. 157, кол. Théologie, Aubier, Paris, навео CROUZEL 1955а, 365. 
67 Задржаћемо израз „део“, али треба нагласити да Крузел бележи да је „тенденција“ (фр. tendance 
– тенденција, тежња, склоност, нагињање) бољи израз, јер је Оригенова антропологија „више 
динамично или тенденционално, него онтолошко устројство“.  (CROUZEL 1985, 124) 
68 CROUZEL 1955б, 157. 
69 Уп. CROUZEL 1955а, 367. 
70 Commentaire sur l'Épître aux Romains II, 9 (PG XIV, col 893 B.) навео CROUZEL 1955а, 367. 
71 Уп. CROUZEL 1955а, 382. 
72 Traité des Principes, SC 252, II, 10, 7, стр. 391–393. 
73 Исто, SC 252, II, 10, 7 стр. 393. 
74 Ево како Ориген то објашњава: Наш унутрашњи човек је састављен од духа и душе. Рецимо да 
је дух мушко; за душу, може се рећи да је декларишемо као женско. Ако се они слушају и слажу 
између себе, у њиховом јединству они узрастају и множе се; они рађају као синове добра дела, 
корисне мисли и размишљања у мери у којој су напунили земљу и колико су завладали на њој, тј. 
пошто су овладали склоностима плоти, они су је окренули ка бољем циљу и њом управљају не 
толеришући никакву побуну против воље духа. Али ако душа, која је сједињена са духом, да тако 
кажемо упарена са њим, понекад поклекне пред телесним затовољствима и понесе његове 
склоности на радост плоти, ако понекад изгледа да се она покорила спасоносним опоменама духа, 
а понекад подлегне плотским пороцима, оваква оскрнављена душа преко телесне прељубе не 
може ни узрастати ни умножавати се легитимно, пошто Писмо објављује да синови прељубе не 
достижу њихов циљ. (Homélies sur la Genèse, SC 7 bis, I , 15, стр. 67–69) Божја заповест човеку да 
влада, у дословном смислу је јасна, али „у алегоријском смислу, оно што мени изгледа да је 
означено рибама, птицама, животињама и бићима која се вуку по земљи, то је оно што смо већ 
рекли, тј. или оно што исходи из наклоности душе и из мисли срца, или долази из телесних жеља и 
плотских покрета“. ( Исто, I, 16, стр. 69) 
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речи „плотско“ или „земаљско“ у овом контексту не означавају нешто материјално. 
Демон је први земљани иако он нема земаљско тело75. Ово нам говори да је 
„земаљски“ име за онога ко не следи пут ка Богу. 

Посматрајући све ово, можемо се сагласити са Де Лубаком који Оригенову 
антропологију сматра „окренутој ка перспективи духовне борбе. Ориген није прво 
метафизичар, чак ни богослов: његова метафизика и његово богословље једва да су 
изложени због њих самих, већ су садржани у његовом духовном учењу. Он је пре 
свега један духовни аутор, који има директно у виду уздизање свог слушаоца ка Богу, 
или свог читаоца, и који тражи у Писму начела овог усхода“ и „устројство суштине“ 
није проблем који интересује Оригена, већ „проблем деловања“ 76. Овде би требало 
тражити одговор због чега нисмо сместили сву антропологију Александријца у 
дихотомни систем. 

  
3.1. Духовна борба 

 
За Оригена је циљ човековог постојања да се уједини са Иконом по којој је 

створен. Овај циљ му је одредио Бог када га је стварао и дао му је духа да му буде 
водич. Видели смо да ово није тако једноставно. Ту је и огрубело тело чије тренутно 
стање спутава душу. Као последицу овога имамо да је живот човека, хришћанина, 
стална борба и она носи једну драматичну ноту.  

 
3.1.1. Неопходност благодати 

 
Да би се стигло до циља, тј. да би се човек „ујединио“ или „познао“ Бога77, 

неопходна је Божја помоћ, благодат Божја. Човек је примио „једну“ благодат када је 
створен – особину да јесте „по икони“ 78. Преко сличности са Богом, он је добио 
могућност да Га позна, „пошто само слични познаје њему сличног“ 79. С обзиром на 
то да је човек слободан, ово је само почетна тачка, јер он мора да изабере да жели 
познати Бога. Ако се одлучи да хоће да Га позна, онда треба да се спрема да прими 
благодат „прво читањем и созерцавањем Писма, што се ради у молитви“ 80. Али и 
само читање Библије је молитва, иако читалац не разуме све што чита у Бибији, јер је 
и за то потребна благодат. Без благодати, а због греха, човек није у стању да пронађе 
најважнији смисао који је скривен у Писму, као што ни познање није могуће без ње. 
Сва ова благодат долази од Оца преко Сина и Светог Духа. Најважнији „корак“ који 
је Бог направио ка човеку, а захваљујући коме човек може много више да разумева, 
јесте Оваплоћење Логоса. Овим, а потом и Страдањем, уклоњен је вео са закона, 
„завеса је подерана“. Иако је Логос постао човек и постао је видљив, Јуда, Ирод и 

                                                 
75 Уп. CROUZEL 1955а, 371. 
76 Исто, стр. 365 и уп. CROUZEL 1985, 129–130. 
77 За Оригена су глаголи „познати“ и „сјединити“ синоними. „Адам позна Еву, жену своју.“ (Пост 
4, 1)  Уп. CROUZEL 1985, 140 и даље, и стр. 161. 
78 Ориген користи слику светлости да би објаснио благодат. Светлост омогућава познање Бога, али 
у исто време само Бог је назван Светлост и Син је рефлектује („У Твојој светлости видећемо 
светлост“  – SC 252 I, 1, 1, p. 91). Све три Личности су назване „светлост“ (Уп. CROUZEL 1985, 
171–174). „Све религиозно сазнање јесте плод благодати. Светлост долази од Оца и преноси се на 
словесна (logika) бића преко друге две Личности.“ (CROUZEL 1961, 34) 
79 CROUZEL 1985, 140. 
80 Исто, 141. и уп. 147–148. 
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остали који нису били спремни, нису Га препознали81. Увек постоји једна акција 
човека и једна (ре)акција Бога. „Пут од ‘по икони’ до подобија јесте пут духовног 
напретка.“82 Ориген користи слику приче о Преображењу да ово објасни. Потребан је 
наш напор да се попнемо на духовну планину да бисмо могли созерцавати божанство 
Иконе83. Без припреме, божанско откривење „може да нашкоди, као прејака храна 
дата болеснику“ 84. Треба имати у виду да је Ориген свестан да човек не може бити 
савршен овде, у овом животу, а и да ће човек наставити свој развој и после своје 
смрти, чак и после уласка у стање блаженства. Иако је Ориген описао борбу као 
веома тешку, он наглашава да ће се хришћанин спасити ако „верује и не греши 
тешко“ 85. Потребан је напор човека, али Бог је тај који спасава. 

 
3.1.2. Неколико објашњења и начини борбе 

 
Мучеништво. Ориген овде види питање постављено слободној вољи човека. 

Човек може да изабере да ли жели да остане веран Богу, сачува веру и исповеди 
Христа – што га води ка заједници са Богом, или жели да све ово одбаци и да се 
окрене од Бога – што га удаљава од Бога. Овде је присутна борба између ова два 
избора. Човек постаје, како Крузел бележи, „борац, атлета, а његово мучеништва 
борба у једној арени, ухваћен у коштац са ђаволским силама који желе да жртвују 
идолима да би поново узеле снагу у његовом поразу [...] Мученик није сам у борби, 
помоћ Божја му помаже“ 86. Поред овога, мученик је најсавршенији подражавалац 
Христа и он подражава чак и страдање Христово и „учествује у делу откупљења 
Христовог“ 87. Важно је нагласити да је Ориген живео у једном амбијенту у ком су 
гоњења била честа, а и он сам је страдао под Децијем, „тако велика битка беше 
подигнута против њега од неверника који су се сакупљали у масама где је он 
боравио, [а] због мноштва оних које је подучавао стварима свете вере“ и „нађе се 
заштитничка рука Божја да учини да се чудесно извуче“ 88. Све што је написао, он је 
сведочио својим животом.  

Брак. Александријац користи и слику брака да покаже уједињење између 
Бога и људи. Слика није оригинално његова, али је и он користи. „Венчање“ је 
почело пре пада умова (ноес). Овде проналазимо Женика – Логоса, и Невесту – 
Предпостојећу Цркву – људске душе. Затим имамо раздвајање због пада. Епоха 
Старог Савеза јесте време заруке и Заручница је представљена Старим Израелом. 
Логос узима плот да би се придружио Заручници која има такву плот као последицу 
пада, али савршено сједињење биће у блаженству. Свака индивидуална душа има 
Христа као свог Женика, када она чини део Цркве. Када душа повреди љубав 
Христову, она чини прељубу и то је увек дело душе, а никада дело Цркве. Ова слика 
брака је важна, јер показује како ће бити сједињене душе са Христом89. Ово 

                                                 
81 Уп. исто, стр. 151–155. 
82 Исто, 136. 
83 Уп. исто, 142. Штавише, свако пењање у Библији „из Египта у Палестину или из Галилеје у 
Јудеју“, или после Благовести, Пресвета Богородица Марија иде „у планински предео“ код 
Јелисавете [...] јесте символ духовног усхода. (Уп. исто, стр. 176–180). 
84 Исто, 145. и уп. 174–176. 
85 Исто, 159. 
86 Исто, 182. 
87 Исто, 183. 
88 Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, livres V–VII,  1955, SC 41, VI, iii, 4–5, стр. 88. 
89 Уп. CROUZEL 1985, стр. 166–171. 
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сједињење не означава губитак људске личности, као и у браку где људске личности 
нису изгубљене. Грех је приказан као чин који повређује љубав Божју и који нас 
одваја од нашег циља. У овом смислу брака треба тражити и значење брака између 
мушкарца и жене, а који није ништа друго до слика прве слике, и он има смисао само 
у овом свету. Љубав је овде једна веома важна ставка. Љубав између мушкарца и 
жене90 јесте икона праве љубави91 коју Бог има према својој твари92, како А. Крузел 
објашњава: „Љубав мужа према његовој жени није света док не подражава ону коју 
Христос има према Цркви“ 93. 

Девственост. Само је мучеништво у овом свету савршеније од девствености. 
Она није обавезна за спасење, али је препоручена. То је стање душе у ком ће она бити 
после Васкрсења „биће само јединствени и вечни брак: Цркве, и сваког од њених 
чланова [...] са Христом“ 94. Она (девственост) дозвољава сједињење са Богом у духу – 
то је њен циљ, тј. она није у вези само са телом, већ без девствености душе 
девственост тела је без икаквог смисла. Она је дар Божји као и за сваки други дар; 
човек треба да се припреми молитвом за ову благодат и може да је сачува само ако 
остане „у смирењу, побожности и молитви“ 95. Зато је неопходно да живи врлински. 
Поред овога важно је нагласити да је девственост узалудна ако човек има погрешну 
веру. Александријац објашњава да Христос може бити рођен само у девственој души, 
као што је рођен у Девици Марији96.  

 
3.1.2. Ориген као аскета 

  
Све што је Ориген учио, спроводио је у дело и сведочио је својим животом. 

Иако се не може назвати монахом у уобичајеном смислу, ипак, он је живео тако. Он 
није осмислио аскетизам, али „било би прихватљиво пронаћи код Оригена ’карику 
која недостаје’, а која преноси монасима један начин живота који су већ обликовали 
Јевреји – Есени у Кумрану и Филонови Терапевти мареотиског језера, и Грци у 
питагорејским круговима“ 97. Код Јевсевија Кесаријског у његовој Црквеној историји 
можемо наћи опис који показује како Ориген практикује у свом животу своје учење: 

„ [...] током дана он извршаваше велика дела аскетизма и током највећег дела 
ноћи он се посвећиваше изучавању божанских Писама, предавајући се тако што је 
могуће више философском животу, како вежбом поста, тако строго одмереним 
верменом сна, и примораваше се да спава не на некој постељи него на земљи. 
Мислио је да изнад свега треба поштовати речи Спаситеља који препоручује да 
немамо две хаљине, да се не служимо сандалама, и такође оне (речи) које кажу да се 
не проводи време у бригама за будућност. Поред тога, са жаром који надмашује 

                                                 
90 Ориген није против брака. Он се бори против учења маркиониста и монтаниста који су били 
противници институције брака. Он није сагласан са браком између хришћанина и нехришћанина. 
Када је у питању други брак, могућ је само за особу која је удова „као екстремни уступак слабости: 
боље је опет се венчати него живети у греху због неспособности да се уздржава“. Друговенчани не 
може бити клирик. (Уп. исто, стр. 193–199.) 
91 Ориген не раздваја agapè од éros. (Уп. исто, стр. 187–188.) 
92 Уп. исто, 188. 
93 CROUZEL 1961, 30. 
94 Исто, 28. 
95 Исто, 29. 
96 Уп. CROUZEL 1985, стр. 189–193. и уп. CROUZEL 1961, стр. 28–31. „Ако се Исус не роди у 
мени, Његов земаљски долазак за мене остаје без ефекта.“ (Исто, 32) 
97 Исто, 16. 
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његове године, он истрајаваше да живи у хладноћи и нагости, идући све до краја 
најекстремније немаштине [...] Остављао је веома јак утисак на оне који су га 
окруживали [...] током више година ходао је увек без сандала [...] уздржавао се од 
употребе вина и свега другог што није било неопходно да би се прехранио, ишао је 
дотле да је пао у опасност од болести и промена на плућима. Даваше онима који су 
били сведоци овога такве примере философског живота и беше, право да кажемо, 
један веома велики број његових ученика са ревношћу сличној његовој.“98 

Он нам даје и пример живота у заједници. Кажу да је често толико радио „да 
би и вечеру заборављао, а после вечере није било говора о томе да се прошета и мало 
опусти: чак и у том тренутку морамо да наставимо наше филолошке (φιλολγεfν) 
послове или да исправљамо примерке. Није нам дозвољавао да спавамо целу ноћ да 
бисмо сакупили снагу, већ се рад (φιλολογία) продужавао до касно у ноћ. Не 
разговарамо од њега [рада] од јутра, све па до деветог часа, а некада и до другог: сви 
који желе да раде, посвећивали су ово време испитивању божанских речи или 
читању“ 99. Иста особа (Амвросије), која говори овде о Оригену, написала је да 
„никада не узима храну у присуству Оригена без читања; да никада није ишао да 
спава пре него што један од браће не да другима да чују Свете Списе“ 100... 

У исто време код Оригена не налазимо позив за оснивање манастира или за 
„излазак“ из света. Насупрот томе, за њега место није тако важно. „Ти који следиш 
Христа и који га подражаваш“, каже он, „ти који живиш у речи Божјој, [...] ти си увек 
у светилишту и никада не излазиш из њега. То није неко место на ком треба да 
тражимо светилиште, већ у делима, животу, понашању. Ако су они по Богу, ако се 
они испуњавају у складу са његовим правилима, није важно да ли ћеш ти да будеш у 
својој кући, на форуму, није важно чак и да се налазиш у позоришту: ако ти служиш 
Слову Божјем, ти си у светилишту, нема никакве сумње“ 101.  
 

Закључак 
 
Када тумачи књигу Постања, тј. када говори о стварању човека, Ориген, 

ослањајући се на сам текст Писма, говори о дихотомној подели човека. Главни део 
човека и оно што га чини човеком јесте његова душа са свим њеним 
карактеристикама. Међутим, као и свако друго створење она не може да постоји без 
тела. Тело није нешто негативно, само по себи, и није последица пада. Једноставно, 
оно је својствено за сва створења, јер све што је створено мора да има тело. Ово би се 
могло назвати његовим погледом на „састав“ човековог бића. 

Међутим, с обзиром на то да он није систематичар, већ егзегета, он се не 
задржава много на овој „саставној“ антропологији. Њему је важнија динамична 
страна живота. У таквом „амбијенту“ његовог учења трихотомна подела човека више 
долази до изражаја. Човек – душа, налази се растрзан између две супротности. На 
једном крају налазимо духа, дар Божји који човеку треба да буде водич ка остварењу 
циља његовог постојања. На другом крају је огрубело тело, које га, у свом садашњем 
стању, одвлачи од Бога. Због околности у којима се човек тренутно налази, можемо 
да схватимо Оригенову потребу да у Светим Списима увек тражи неку дубљу 
поруку, а која би помогла човеку у његовој непрестаној борби. Као последицу 

                                                 
98 Histoire ecclésiastique, livres V–VII,  1955, SC 41, VI, iii, 9–13,  стр. 88–90. 
99 Ориген, навео CROUZEL 1961, стр. 19. 
100 Jérôme, Lettre XLIII à Marcella, P.L., XXII, 478, према преводу CROUZEL 1961, стр. 19. 
101 Origène, Homélies sur le Levitiques, XII, 4, навео CROUZEL 1961, стр. 17. 
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оваквог виђења човека имамо његов аскетски начин живота, као и чињеницу да ће 
његова дела у једном историјском тренутку постати веома важна литература код 
црквених подвижника. 
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Boško Erić 
 
THE ANTROPOLOGY OF ORIGEN ACCORDING TO ORIGEN'S 
DOCTRINE OF DICHOTOMY AND TRICHOTOMY OF A MAN 

 
This work represents one aspect of Origen's anthropology through analysis of 

dichotomy and trichotomy divisions of a man. Both of these divisions are present in his 
(Origen's) works. In the beginning the author of this article represents a short image of 
Adamantius' doctrine of the creation of man, as well as the special characteristics of his 
research. Then he pays his attention to dichotomy and trichotomy, analyzing them 
separately, according to the contexts in which they appear. At the end of the work he 
represents a few more anthropological doctrines of Origen (explanation of martyrdom, 
marriage and virginity) through which the author shows the consequences of this human 
vision (both dichotomous and trichotomy in the same time) on Origen's anthropology, but 
also on his life. 
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ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ И ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΝ 

 (ОПИТ ЗА ДИНАМИЧНО ТЪЛКУВАНИЕ НА ИКОНИЧНОСТТА 
НА ЧОВЕКА В БОГОСЛОВСКАТА МИСЪЛ 

НА СВ. МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК) 
 

Апстракт: Изследването има за предмет екзистенциалната връзка на 
иконичността на човека с дара на самовластието като ключови антропологични 
категории в богословската мисъл на св. Максим Изповедник. Иконичността на 
човека обобщава неговите екзистенциално-ипостасни възможности за живот, но 
тя трябва да се разбира изцяло динамично, т.е. като дар, призив и предложение за 
осъществяването на тези възможности, което е събитието на личността. За св. 
Максим тази динамична концепция за иконичността на човека се постига чрез 
ключовата антропологична категория самовластие като персонална онтологична 
привилегия и екзистенциална възможност на човека да осъществи пълнотата на 
своята иконичност по подобие на Христос. Самовластието е онази фундаментална 
персонална категория, която позволява иконичността да бъде разбирана в 
контекста на една действена диалогично-синергийна онтология на участието.  

Екзистенциалната връзка между иконичността и самовластието се 
изследва посредством четири основни пункта от богословието на св. Максим – 
апофатическото съотнасяне на по образ и по подобие, динамичното разбиране на 
двойката понятия логос-тропос, аретологичната перспектива и истината за 
човека като битие на подвига. У св. Максим иконичността на човека винаги се 
мисли в динамично-есхатологичната перспектива на по подобие като динамично 
осъществяване на пълнотата на иконичността. В контекста на съвременната 
богословска просопология това означава, че по образ конституира персоналното 
измерение на човешкото съществуване, докато по подобие се отнася към 
екзистенциалното постижение на личността в нейната пълнота по подобие на 
Христос. Тази ключова антропологична истина се обяснява посредством 
онтологичната двойка понятия логос-тропос, тъй като човешката природа винаги 
се мисли в контекста на един конкретен начин на съществуване. Важно значение в 
случая има онтологичното измерение на волята, защото за св. Максим именно 
самовластното движение прави възможен персоналния тропос на съществуване, в 
който човешката природа осъществява своите логосни възможности и 
следователно осъществява пълнотата на своята иконичност по подобие на 
Христос. У св. Максим тази антропологична истина се тълкува и в един 
аретологичен ключ, доколкото според него добродетелта е най-истинския начин на 
съществуване и следователно е начин и път за осъществяване на човешката 
иконичност в синергия и перихоресис с благодатта на Светия Дух в Христос. 
Накрая динамичната концепция за иконичността на човека се разкрива в 
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перспективата на подвига като проява на най-дълбинния динамизъм на природата 
да постигне своята последна цел – уподобяването и обожението в Христос чрез 
благодатта на Духа. Целта на това лично аскетическо усилие е постигането на 
един агапичен начин на съществуване, който за св. Максим е тъждествен с 
онтологичното съдържание на личността като носител на по образ. В заключение 
може да се каже, че това динамично тълкуване на иконичността на човека 
потвърждава: 1) че иконичността е винаги дар и призив за осъществяване на 
истината за битието в Христос, 2) че самовластието е основна антропологична 
категория, която прави възможно осъществяването на персоналния тропос на 
съществуване и 3) че е възможен синтезът на енергийното и на ипостасното 
измерение на човешкото съществуване, а оттам и на онтологичното и на 
нравствено-аскетическото.  

Ключови думи: антропология, иконичност, самовластие, богоподобие, логос 
на природата, тропос на съществуването, воля, добродетел, подвиг, персоналност 

 
Истината за иконичността на човека е парадигматична за библейското и за 

патристичното антропологично мислене, тъй като тя открива хоризонта на 
динамичната и отворена персонална антропология. В усилието си да осмисли тази 
истина в една подчертано христологична перспектива Панайотис Нелас дори въвежда 
термина „иконична онтология”, който по своеобразен начин интегрира основните 
богословски хоризонти на идентичността и съществуването на човека. Този израз в 
известна степен се превърна в ключ за съвременната богословска онтология на 
личността, доколкото в светоотеческата мисъл иконичността (= богообразността) 
изразява както произхода и перспективата на човека, така и есхатологичната му цел – 
обожението в Христос. Трябва обаче да се отбележи, че по ред причини - и най-вече 
поради доминирането на класическото метафизично мислене - понятието иконичност 
често се мисли в рамките на антропологичната парадигма, според която човекът е 
онтологически „завършено” и съвършено битие, което просто „отобразява” някакви 
божествени атрибути и именно това определя неговата идентичност. Светоотеческата 
антропологична мисъл обаче свидетелства за нещо различно: тя артикулира една 
изцяло динамична концепция за иконичността на човека, доколкото самото човешко 
битие е дар и призив за осъществяване на един личностен начин на съществуване и 
живеене κατὰ Χριστόν, осъществен в диалогичната есхатологична среща с Бога в 
новия начин на съществуване на Христос в Църквата чрез Светия Дух. Тази 
динамична концепция присъства особено експлицитно в богословската мисъл на св. 
Максим, където иконичността на човека е органично свързана с дара на 
самовластието като персонална екзистенциална способност на човека да осъществи 
логосността на своята природа и да съществува съгласно истината за битието в 
Христос. Затова в настоящия текст ще изследваме възможността за такова динамично 
тълкувание на иконичността на човека в контекста на Максимовата антропология 
главно чрез категорията самовластие като синергиен конституент на човешкото 
персонално съществуване. Разбира се, в богословската мисъл на св. Максим темата за 
иконичността присъства и в подчертано еклисиологичен дискурс1, но тук ние ще 

                                                 
1 Това е основна линия в съчинението Мистагогия, където Църквата се определя като образ 
(τύπος) и икона (εἰκών) на Бога, защото притежава по подражание и по подобие същата енергия с 
Него. Вж. св. Максим Изповедник, Мистагогия 1 (PG 91, 664 D). За еклисиологичните измерения 
на иконичността в мисълта на св. Максим по-подробно вж. Лудовикос, Н. Икона и подражавање: 
Евхаристиjска еклисиологиjа и црквена онтологиjа диjалошке узаjамности // Лудовикос, Н. Подвиг 
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следваме един строго профилиран антропологичен подход, при все че 
еклисиологията остава цялостната рамка и контекст на действената иконична 
онтология, която по парадигматичен начин определя и антропологията. С оглед на 
това проблемът за екзистенциалната връзка на κατ R εἰκόνα и αὐτεξούσιον ще бъде 
изследван посредством няколко основни пункта от Максимовата антропология: 
апофатическото съотнасяне на по образ и по подобие, двойката логос-тропос, 
аретологичната перспектива и истината за човека като битие на подвига. По мое 
убеждение артикулирането на динамичната концепция за иконичността на човека 
именно чрез категорията самовластие би могло да спомогне за преоткриването на 
същностни елементи на автентичната патристична аскетическа онтология на 
личността.  

1. ΚΚΚΚατατατατ '    εεεεἰκόναἰκόναἰκόναἰκόνα    и    ααααὐτεξούσιοὐτεξούσιοὐτεξούσιοὐτεξούσιονννν - две основни антропологични категории в 
мисълта на св. Максим Изповедник 

ΚΚΚΚατατατατ '    εεεεἰκόναἰκόναἰκόναἰκόνα. Сътворяването на човека по образ Божий (κατ ¶ εἰκόνα Θεοῦ) от 
нищо като дело на благата воля (βούλησις) на Троичния Бог е алфа и омега на всяко 
патристично антропологично мислене, което в същността си остава винаги 
апофатическо2. Макар на лингвистично и на понятийно равнище понятието образ 
(εἰκών) да има елинистичен произход, то е ключово за библейската антропология и 
най-вече чрез апостол Павел3 става културно и богословски „близко” на 
патристичната антропология и особено на св. Максим Изповедник. Светоотеческото 
богословие въвежда понятието икона (= образ) или иконичност в антропологичен 
дискурс вече като онтологично и релационно понятие, което не просто описва 
някакво сходство, прилика или отображение4, а обозначава принципната богословска 
истина за сродството и причастността на човека на Бога5 като участие в 

                                                                                                                            
заjедништва (Биће и учествовање у Бићу по Григорију Палами и Томи Аквинском), Цетиње, 2011, 
109-127; Божковић, Б. Иконичност у Мистагогиjи св. Максима Исповедника, у: Отачник, св. 1 и 2, 
Београд, 2010, 231-259. 
2 Човекът е сътворен по образ на Бога, Който по природа е непознаваем и непостижим, и 
затова човекът остава непостижима тайна. По-подробно вж. Nellas, P. Deification in Christ. SVS 
Press, NY, 1984, р. 22.  
3 Темата за образа присъства и в античната философия, особено у Платон, стоиците и 
неоплатонизма, но истината за сътворяването на човека по образ Божий е par excellence библейска 
истина и остава в центъра на цялата библейска антропология. Св. апостол Павел придава на темата 
за Божия образ две „нови” същностни измерения – христологично и есхатологично. 
Христологичният характер на образа Божий у човека има две предпоставки: 1) истинският образ 
на Бога е Логосът (срв. Кол. 1:15-18) и 2) за да бъде цялостен, човекът трябва да се облече в образа 
на небесния човек – Христос (срв. 1 Кор. 15:49), и така да достигне пълната възраст на 
Христовото съвършенство (Ефес. 4:13) – охристовлението (вж. Nellas, P., Deification in Christ, р. 
24). От друга страна, учението на св. апостол Павел за богообразността на човека може да се 
разбере само в есхатологична перспектива, като сянка на бъдещите блага, като истина, която ще 
се открие в събитието на Въплъщението на Сина и Логоса Божий, като пълнота и реалност на 
Истината (срв. Кол. 2:17; Йоан 1:17). Вж. Jевтић, jером. Атанасиjе, Аскетика. Београд–Србиње–
Ваљево, 2002, 17–18. Св. Максим Изповедник доразвива тази мисъл на св. апостол Павел и казва, 
че „Старият Завет е сянка, Новият Завет – икона, а пълнотата на истината е състоянието на 
бъдещите блага, т.е. есхатонът”. – Схолии към За Божествените имена (PG 4, 137). 
4 Етимологически εἰκών произлиза от εἰκώ, ἔοικα, което означава да бъдеш подобен, да приличаш, 
да покажеш. 
5 Диалогичното кинонийно отношение между Бога и човека има за основа две важни онтологични 
предпоставки: 1) сродството на човека с Бога и 2) участието на тварното човешко съществуване 
в нетварния божествен живот. Вж. Βασίλιεβιτς, Μ. Ο άνθρωπος της εν Χριστώ κοινωνίας. „Μετοχή 



 326

Първообраза. В този контекст св. Максим обяснява антропологичната истина за 
иконичността на човека като „пренасяне” на личностно-ипостасния начин на 
съществуване (τρόπος ὑπάρξεως) на Троичния Бог в границите на тварното човешко 
битие - „пренасяне”, което е възможно само в перспективата на ипостасния начин на 
съществуване на Христос6. Той разглежда реалността на по образ в контекста на 
учението за логосите7 (т.е. в рамките на богословската онтология) и утвърждава, че 
сътворяването на човека по образ Божий конституира логоса на разумното творение, 
който има за крайна (= есхатологична) цел диалогичната есхатологична среща и 
участие в новия начин на съществуване на Христос.  

За св. Максим иконичността на човека отразява иманентния динамизъм на 
всичко съществуващо, защото всяка твар е богожадуваща, но само човекът освен 
това е и богообразен8, т.е. отворен за динамично израстване и уподобяване на 
Христос. Христос е Първообраз (ἀρχέτυπος) на всички блага, персонален Първообраз, 
жива Личност, Която обединява в себе си непосредствено цялото разнообразие на 
заложените в биващото потенциали, т.е. Логоси9 и в този смисъл онтологичният 
предел на възпълването на човешката иконичност10 конституира човека като 
истинска личност по образ Божий. От тази перспектива богообразността на човека 
(= иконичността) се мисли винаги като христообразност на човешкото битие, което 
има своето ипостасно основание в новия начин на съществуване на Христос11 и 
поради това всички аспекти на иконичната онтология трябва да се тълкуват в този 
христологичен ключ. Доколкото в строго антропологичен контекст по образ се 
отнася към самата онтология на човека, той не се ограничава до отделните 
„свойства” на природата12 и не се свързва с получаването на някакъв „личен дар” в 

                                                                                                                            
Θεού” στη θεολογική ανθρωπολογία του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και του αγίου Μαξίµου του 
Οµολογητού (докторат в ръкопис). Αθήνα, 1999, σ. 69. Тук богословската тема за нетварните Божии 
енергии кореспондира с антропологичната тема за човека като образ Божий, защото Бог „предава” 
Своя образ, т.е. начин на съществуване чрез личното действие на троичните енергии. 
6 Вж. св. Максим Изповедник, Амбигва 5 и 41 (PG 91, 1056; 10308 С; 1313).  
7 Вж. Βλέτση, Αθ. Τό προπατορικό αµάρτηµα (στή θεολογία Μαξίµου του Οµολογητού). Θεσσαλονίκη, 
1995, 113. Според св. Максим Изповедник логосът на по образ се запазва в душата, която „като в 
ехо от звук (ἀπηχήµασι φωνῆς) показва ноетичното (= умното), безсмъртното, нетленното, 
невидимото свойство на божествената природа”. – Писмо 6 (PG 91, 429 В). 
8 Св. Максим пише: „Бог по своята благост е създал по Свой образ (κατ᾿ εἰκόνα ἑαυτοῦ) като 
самодвижеща (αὐτοκίνητος)”. - Глави за богословието и домостроителството І, 11 (PG 90, 1088 А); 
Писмо до Марин (PG 90, 12 А). Вж. Jевремовић, П. Персонологија и онтологија у списима св. 
Максима Исповедника, у: Jевремовић, П. Патрологија у огледалу херменеутике. Београд, 1911, с. 95. 
9 Св. Максим не разбира логосите на творенията „протологично” (както прави философската 
метафизика), а началото (ἀρχή) се открива в телоса – необусловеното Въплъщение на Логоса, 
Който приема творението като Свое Тяло. Вж. Въпроси и отговори към Таласий 60 (PG 90, 620 С – 
625 В). Тази мисъл трябва да се свърже с учението за т. нар. „необусловено“ Въплъщение на Логоса 
и с цялата сотириологична структура на богословието му. Вж. Мајендорф, J. Христос у источно-
хришћанској мисли. Хиландар, 1994, 129–130; Βλέτση, Αθ., Τό προπατορικό αµάρτηµα, 337–355. 
10 Вж. Nellas, P., Deification in Christ, р. 39. Вж. също св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори 
към Таласий 60 (PG 90, 622 А-625). 
11 Св. Максим пише по характерен начин: „Бог и човек са изображения един на друг и Бог 
толкова от човеколюбие заради човека се въплъщава, колкото човекът е успял благодарение на 
Бога с любов да се обожи”. - Амбигва 10 (91, 1113 В). На друго място той подчертава, че 
Мелхиседек чрез добродетелта е станал образ на Образа, т.е. уподобил се е на Христос. Вж. 
Амбигва 10 (PG 91, 1141 С). 
12 Светите отци последователно избягват да ограничат по образ до една отделна функция на 
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един от нейните аспекти13, а се разбира като онтологичен конституент на цялата 
човешка природа и на възможността ѝ за ипостасно съществуване (= 
оличностяване)14. В тази перспектива по образ се отнася към всеобхватността (= 
католичността) на ипостасно-личностното съществуване на човека, към 
екзистенциалното единство на неговата единна психосоматична ипостас15; той 

                                                                                                                            
човека. Понякога те „локализират” образа Божий в свободната воля, в разумната способност или в 
характеристиките на самовластието, а друг път – в душата и тялото, в разума или в разликата 
между личност и природа. Вж. Nellas, P., Deification in Christ, р. 22. Във всички тези случаи обаче 
се предполага единството и целостността на психосоматичното съществуване на човека като 
личност–ипостас. Затова, когато отнасят по образ към духа (νοfς), отците имат предвид 
принципа на разумност и самоопределение (воля и свобода), които са най-възвишените 
способности на човека. Вж. св. Григорий Нисийски, За устройството на човека 12 (PG 44, 161 D); 
св. Григорий Богослов, Слово 38, 11; св. Максим Изповедник, Мистагогия 7 (PG 90, 685 B); Писмо 
6 и 23 (PG 91, 429; 605 D); св. Йоан Дамаскин, Точно изложение на православната вяра ІІ, 12. 
13 Христос Янарас се противопоставя остро на подобно тълкувание, което „свързва по образ с 
природата на човека” и дори „с една от двете части на принудително разделената природа и 
определя като негови елементи свойствата на „духовната” природа на човека – разумната част и 
самовластието”. Според него тук е налице „подчиняване на западния рационализъм”. – Yannaras, 
Chr. The Freedom of Morality. NY, 1984, р. 24. Причината за това противопоставяне е стремежът по 
образ да се отнесе не към природата, а към личността. По този начин „разумността, самовластието 
и господаруването определят образа Божий у човека, тъй като той се отнася не към „духовната“ 
природа на човека, а към начините, по които личността се разграничава от природата и 
конституира самата себе си като ипостас на живота, свободно (неограничено) от всякакво 
природно определение”. – Ibit. Остава нерешен докрай въпросът дали ипостаста на живота може 
да бъде свободна от всяко природно определение и дали свойствата на духовната природа на 
човека са били използвани от църковните отци като екзистенциални категории, които показват 
„онтологичното“ различие между личност и природа? Подобна позиция заемат Вл. Лоски и Хр. 
Янарас, докато по-различен и балансиран подход спрямо отношението личност–природа 
откриваме напр. у П. Нелас (Nellas, P., Deification in Christ, р. 26 и сл.), Атанасеос Влецис (Βλέτση, 
Αθ., Τό προπατορικό αµάρτηµα, 99–112) и у о. Николаос Лудовикос (Λουδοβίκος, Νικ. πρωτ. Ἠ κλειστή 
πνευµατικότητα καὶ τὸ Νόηµα τοῦ Ἑαυτοῦ. Ἀθήνα, 1999, 258–300). 
14 Никос Нисиотис свързва различието между по образ и по подобие с разликата между онтология 
и съществуване на човека. Вж. Nisiotis, N. The Importance of the Doctrine of the Trinity for Church 
and Theology // The Orthodox Ethos. Studies of Orthodoxy I. Oxford, 1964, p. 50. По този повод 
Йоанис Панагопулу констатира: „Трябва да се отбележи, че в контекста на по образ и подобие 
понятията онтология и съществуване се различават коренно от тяхното философско разбиране. 
Защото нито онтологията изразява просто статична завършена същност, нито пък съществуването 
– динамичното битие, а една „динамична” онтология и съответно онтологичен „динамизъм””. – 
Παναγόπουλου, Ι. Μόρφωση και µεταµόρφωση. Αθήνα, 2000, σ. 180. Така той обяснява по образ с един 
онтологичен динамизъм, посредством който може да се обясни по подобие. Трябва да се има 
предвид обаче, че онтологията на човека не може да се отдели от неговото съществуване, защото 
самото съществуване по образ на Бога съдържа в себе си динамизъм, тъй като онтологията на 
природата не може да се откъсне от нейното движение към целта като оцелостяване на нейния 
логос. В перспективата на есхатологичната „иконична” онтология св. Максим подчертава 
динамичното измерение на съществуването: това, което е по образ, се отнася към онтологичната 
възможност на човека да осъществи това, което е по подобие, докато подобието е вече актуалното 
осъществяване на това, което е по образ. Вж. Λουδοβίκου, Νικ. πρωτ. Ἠ εὐχαριστιακὴ ὀντολογία. 
Ἀθῆνα, 1992, 214–215. 
15 Св. Максим Изповедник подчертава единството на душата и тялото и утвърждава, че 
реалността на по образ се отнася непосредствено към единството на душата, ума и тялото, което 
означава, че тялото участва в по образ и по подобие. Вж. Thunberg, L. Microcosm and Mediator: The 
Theological Anthropology of Maximos the Confessor. Lund, 1965, 124–125, 121; Βλέτση, Αθ., Το 
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обобщава всички екзистенциално-ипостасни възможности на човека. С други думи 
по образ проявява всеобхватната и динамична реалност на ипостасно-личностното 
съществуване на човека и определя цялостната му структура, назначение и 
екзистенциална възможност за богоуподобяване и обожение16. В този смисъл за св. 
Максим сътворяването на човека по образ конституира иконичната онтология на 
човека (според характерния израз на П. Нелас) и открива хоризонта на една 
динамична и личностноцентрична антропология, която има за свой предел новия 
начин на съществуване на Христос.  

В мисълта на св. Максим антропологичната истина за иконичността на човека 
не е абстрактен метафизичен принцип, а по-скоро може да бъде мислена в контекста на 
една автентична аскетическа онтология на личността. Метафизичното измерение на 
сътворяването на човека по образ предлага нова онтологична реалност, която не е 
онтологически „завършена” и „съвършена” и която не се ръководи от ентелехийната 
способност на тварната природа, а открива истината за динамичното напредване и 
израстване на човека към по подобие, т.е. към обожение17. Крайната цел на 
съществуването на човека е не просто да има битие (τὸ εἶναι), или живот, а да придобие 
пълнота на битието (εὔ ἀεὶ εἶναι – благо вечно битие), или изобилен живот (срв. Йоан 
10:10)18 в диалогичното синергийно участие (µέθεξις) в новия начин на съществуване на 
Христос в Църквата чрез благодатта на Духа. Човекът е призван да развие своето тварно 
битие и да осъществи крайната си цел - есхатологичното богоподобие и обожение; той 
не е сътворен нито като „съвършено”, нито като „несъвършено” същество, а 
конституира битието си като Божий дар (= евхаристийна онтология) и това дарувано му 
при сътворението съществуване определя онтологичните му възможности, което 
означава, че центърът на иконичната онтология на човека „не е сътворяването му по 
образ и подобие Божие, а това, че съществуването му е дарувано като акт на любов и 
свобода”19. Доколкото човекът е получил съществуването си като „дар” (δόµα – 
подаяние, дар) на и от Бога, то това съществуване е par exellence дар (δῶρον) от човека 
на Бога в едно диалогично отношение–общение, в едно събитие на свобода, любов и 
взаимност20. В този смисъл иконичната онтология би трябвало да се разбира като 

                                                                                                                            
προπατορικό αµάρτηµα, 114–115. В един евхаристиен контекст св. Максим се съотнася символично 
към човека: „Светата Божия църква е човек, имайки олтара като душа, а божественият жертвеник 
– като ум – и храмът – като тяло. Защото Църквата е образ и подобие на човека, който е сътворен 
по образ и подобие на Бога”. – Мистагогия 4 (PG 91, 672 В). 
16 По-подробно вж. Nellas, P., Deification in Christ, 23–28. 
17 Според о. Николаос Лудовикос онтологията на църковните отци е „есхатологична онтология: 
съществуването е възможността за свободното есхатологично осъществяване на цялата същност и 
природа в Христос”. – Λουδοβίκος, Νικ. πρωτ. Ἡ κλειστή πνευµατικότητα…, σ. 235. Тази онтология 
запазва разликата между тварно и нетварно и разглежда съществуването като дар, като начин за 
усъвършенстване на природата и постигане на нейното нетление и безсмъртие чрез нетварната 
благодат на Духа. Това е светотайнствено събитие, в което природата се осъществява 
есхатологично според нейната истина в Христос. 
18 Вж. св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий 60 (PG 90, 624 D). 
19 Браjовић, Б. Аретологиjа Евагриjа Понтиjског. Никшић, 2002, с. 73, бел. 181. Св. Максим свързва 
κατ¶ εἰκόνα с пълнотата на даровете, с които Бог е надарил неговата душа при сътворението и по образ 
и които човекът трябва да активира чрез своето самовластие. Вж. Диспут с Пир (PG 91, 324 D).  
20 Вж. Λουδοβίκος, Νικ. πρωτ. ῾Υπόσταση καὶ καθολικότητα στὴν ἑλληνικὴ πατερικὴ παράδοση // 
Λουδοβίκος, Νικ. πρωτ. Ὀρθοδοξία καὶ ἐκσυγχρονισµός. Ἀθήνα, 2006, σ. 74. Тази теза има своето 
потвърждение в богословието на волята на св. Максим Изповедник. По-подробно вж. 
Λουδοβίκος, Νικ. πρωτ. Ἡ κλειστὴ πνευµατικότητα…, 187–204. 
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евхаристийна или харизматична онтология, което означава, че човекът е сътворен в 
един онтологичен диалог и е призван свободно и отговорно да осъществи самовластно-
синергийно логоса на своето съществуване, да принесе битието си като дар на Бога в 
същия такъв акт на свобода и любов. Следователно иконичната онтология трябва да 
бъде мислена като евхаристийна онтология и то в изцяло динамичен контекст, т.е. като 
действена диалогична и синергийна онтология на участието, която човекът може да 
осъществи чрез екзистенциалната персонална привилегия на своето самовластие. В 
този смисъл по образ, т.е. иконичността, се проявява посредством свободата и любовта 
като основни екзистенциално-ипостасни възможности на човека да ипостазира (= 
оличности) богодаруваната му природа и да стане автентична личност по подобие чрез 
диалогичното синергийно участие в ипостасния начин на съществуване на Христос. 

 ΑΑΑΑὐτεξούσιοὐτεξούσιοὐτεξούσιοὐτεξούσιονννν. В мисълта на св. Максим Изповедник богословската истина за 
иконичността на човека се тълкува посредством ключовата за патристичната мисъл 
антропологична категория самовластност (αὐτεξούσιον)21. Той недвусмислено отнася 
истината за сътворяването на човека по образ Божий към онтологичната привилегия 
на самовластието: „Ако човекът е образ на божествената природа и ако 
божествената природа е самовластна (αὐτεξούσιον), то тогава такъв е и образът” 22. 
Сътворяването на човека по образ не се ограничава до предлагането на елементи и 
свойства23, а се отнася към факта, че Бог е надарил съществуването на разумните 
същества с дара на самовластието като екзистенциална персонална способност за 
свободно (= самовластно) самоопределяне и действие - факт, който придава на κατ ¶ 
εἰκόνα харизматично и динамично измерение. Човекът е сътворен като „самовластен 
и по природа действен” 24 образ Божий и затова според св. Максим в него съществува 
един динамизъм, едно самовластно движение (αὐτεξούσιος κίνησις) като негова 
екзистенциална възможност да постигне последната цел на съществуването си, да 
осъществи логосните способности на своята природа и да бъде автентична личност. 
За патристичното антропологично мислене дарът на свободата или самовластието е 
изключително персонална категория (защото само личността може да бъде свободна) 
и доколкото се мисли като дар и зададеност на човека, то е конституент на една 

                                                 
21 Тук св. Максим следва главно Немезий Емески и неговото разбиране за αὐτεξούσιον в трактата 
За природата на човека (гл. ХХХІХ). По-подробно вж. референциите към Немезий в студията на 
Г. Марцелас: Μαρτζέλου, Γ. Λογικό καί αυτεξούσιο κατά τον αγ. Ιωάννη τον ∆αµασκηνό // Ἀνάτυπον ἐκ 
τοῦ τόµου Πρακτικά Κ` Θεολογικοῦ Συνεδρίου µέ θέµα „Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ∆αµασκηνός, Θεσσαλονίκη, 
2000, 155-168.  
22 Св. Максим Изповедник, Диспут с Пир (PG 91, 324 D): Εἰ οὖν εἰκών ὁ ἄνθρωπος τῆς θείας φύσεως· 
αὐτεξούσιος δέ ἡ θεία φύσις· ἄρα καί ἡ εἰκών. Три века по-рано св. Григорий Нисийски пише: 
„Самовластието (αὐτεξούσιον – свободата на волята) е равнобожествено (ἰσόθεον), защото 
самовластността и свободата е свойство на божественото блаженство”. – (PG 46, 524; 101). 
23 В традицията на латинското богословие реалността на Божия образ (imago Dei) в човека се 
свежда до „пространството” на неговата разумна („духовна!”) душа и се обяснява посредством 
категориите на есенциалистката онтология (вж. Тома Аквински, Summa Theologica І, 93, 4–8), 
което, от една страна, превръща дара на личностната другост във функция на природата, а от 
друга – придава на етиката подчертано легалистичен характер. Вж. Yannaras, Chr., The Freedom of 
Morality, 24–25. 
24 Св. Максим Изповедник, Към Марин (PG 91, 157); вж. също Писмо 7 (PG 91, 436 АВ). За 
връзката на по образ със самовластието и свободата вж. Радосављевић, А. Антропологија Св. 
Максим Исповедника// ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ (Аспекти философске и теолошке мисли Максима 
Исповjедника). Никшић, 2006, с. 374. 
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динамична и отворена антропология. Сътворяването на човека по образ Божий25 
означава, че той притежава свободен съзнателен живот, който се определя от 
„самовластното движение (αὐτεξούσιος κίνησις)”, т.е. от човешката гномична воля26 и 
именно това движение прави възможно осъществяването на даруваната 
иконичност27, т.е. екзистенциално-ипостасната възможност на човека да стане и да 
бъде истинска личност по подобие. Иконичността на човека неизменно предполага 
способността му да се самоопределя и насочва чрез самовластието (αὐτεξούσιον) към 
един бъдещ път на диалогично отношение–общение (σχέσις–κοινωνία), по който той 
може да ипостазира своята природа и да стане екзистенциален носител на по образ28. 
Според о. Борис Брайович светоотеческото богословие вижда в онтологичната 
привилегия на свободата или самовластието „синергийния конституент (взаимното 
съотношение) между Бога и човека” 29, който позволява динамичното осъществяване 
на по подобие. За св. Максим иконичността се отнася непосредствено към свободата 
и самовластието на човека и именно то е топосът на подобието на човешката 
природа с нейния божествен Първообраз30, то е екзистенциалната възможност на 
човека да съществува по личностен начин31, то е способността му да устрои етосно 
живота си според истината за битието в Христос. Непосредственото свързване на 
иконичността с дара на самовластието открива пред човека онтологичната 
възможност и призвание да стане екзистенциален носител на божествените блага и 
съвършенства в есхатологичното си отваряне за автентично диалогично отношение–
общение с Бога и ближния и да осъществи пълнотата на своите личностни и 
кинонийни възможности за съществуване по подобие на Христос в Църквата.  

Свети Максим артикулира антропологичната категория αὐτεξούσιον в 
контекста на своята онтологична концепция за волята32, като в случая самовластието 
е онтологична основа и непосредствена проява на човешката иконичност и придава 
на волята конкретно ипостасно-личностно съдържание. Като следва бл. Диадох 

                                                 
25 Вж. Βλέτση, Αθ., Το προπατορικό αµάρτηµα, 112–126. 
26 Вж. св. Максим Изповедник, Богословски и полемически глави (PG 91, 301 АС). За начина, по 
който той определя самовластието вж. пак там (PG 91, 16 В и D; 17 СD). По-подробно вж. 
Sherwood, P. St. Maximus the Confessor: The Ascetic Life. The Four Centuries on Charity. London, 
1955, р. 55. Според Петър Йевремович у св. Максим самовластието (αfτεξοfσιον) трябва да се 
разбира в органична връзка с понятието гномична воля (θέληµα γνωµικfν). Вж. Jевремовић, П., 
Питање психичке динамике (св Максим Исповедник и св. Григорије Палама), у: Jевремовић, П., 
Цит. съч., с. 145. 
27 Сократис Андреу подчертава, че у св. Максим самовластието е способност на човека да 
осъществи пълнотата на даровете (= харизмите), които κατ¶ εἰκόνα съдържа. Вж. Ανδρέου, Σ. Φύση 
καὶ γνώµη κατὰ τὸν ἅγιο Μάξιµο τὸν Ὁµολογητή. Λευκωσία, 2011, σ. 84 
28 Μπραίοβιτς, Μπ. Αρετολογία και µεταφυσική. Οντολογικές προυποθέσεις της διδασκαλίας περί της αρετής 
στους ασκετικούς συγγραφείς της πρώτης βυζαντινής περίοδου (докторат в ръкопис). Αθfνα, 2000, σ. 136. 
29 Браjовић, Б., Φιλία и ἀρετή у списима…, с. 80, бел. 177. 
30 Вж. св. Максим Изповедник, Диспут с Пир (PG 91, 309); Към Марин (PG 91, 24 А); Богословски 
и полемически глави (PG 91, 324 D). 
31 Св. Максим Изповедник свързва самовластието с разумния живот. Вж. Богословски и 
полемически глави (PG 91, 301 ВСD). Църковните отци обаче не разбират по образ в категориите 
на рационализма, защото свързването му с разума (λόγος) се отнася само към разумната 
способност на човека да упражнява своето самовластие и свобода по личностен начин. Вж. 
Βασίλιεβιτς, Μ. Ο άνθρωπος της εν Χριστώ κοινωνίας, σ. 75. 
32 О. Николаос Лудовикос нарича това „въвеждане на волята в онтологията”. - Λουδοβίκος, Νικ. 
πρωτ. Ἡ κλειστή πνευµατικότητα…, σ. 188. 
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Фотикийски, той дава следното определение: „Самовластието е желание на 
разумната душа, която безпрепятствено достига до онова, което желае” 33, като в 
случая понятието желание (θέλησις) по-скоро има за цел да обясни ключовия термин 
самовластие. В един по-широк контекст самовластието има решаваща роля за 
онтологичната функционалност на етиката: то придава на човешките действия 
нравствена ценност, а чрез волята си човешкото битие се стреми към 
есхатологичното оцелостяване и съвършенство на своята природа, т.е. прави битието 
есхатологично34. По такъв начин св. Максим артикулира светоотеческата концепция 
за αὐτεξούσιον като лично нравствено свойство (ἰδιότης) на човека, което е същностна 
проява на неговата иконична онтология35: Бог влага в тварните същества логосите, 
чрез които те могат да проявят един съзнателен и уникален начин на живот чрез 
своето самовластие. Тук концепцията за самовластието е свързана с ключовата 
антропологична категория ἕξις36, която обозначава начина на употреба (χρῆσις) на 
волята и конституира устойчив персонален тропос на съществуване на природата. 
Следователно самовластието е дар Божий и е преимуществено персонална 
нравствена категория, която определя цялостния тропос на съществуване и живот37, 
което обосновава онтологичната функционалност на етиката. Според св. Максим 
самовластното движение на волята придава ипостасно-личностно измерение на 
екзистенциалното движение на логоса на природата38 към неговата есхатологична 
цел – пълнотата на съществуването и живота по подобие39. Самовластието се отнася 
към персоналната онтологичната привилегия на човека да стане свободно 

                                                 
33 Св. Максим Изповедник, Богословски и полемически глави 28 (ΕΠΕ, т. 8, 15А): Αὐτεξουσιότης 
ἐστί, ψυχῆς λογικῆς θέλησις ἀκωλύτως γινοµένη πρὸς ὅπερ βούληται. Тук той почти буквално повтаря 
дефиницията на бл. Диадох Фотикийски от Гностически глави 5. Отец Н. Лудовикос подчертава, 
че този текст има ключово значение за патристичната концепция за волята и за нейния най-
дълбок онтологичен и антропологичен смисъл. Вж. Λουδοβίκος, Νικ. πρωτ. Ἡ κλειστή 
πνευµατικότητα…, σ. 188. 
34 Вж. Μπενάκη, Λ. Βυζαντινή φιλοσοφία: Κατάφαση της ελευθερίας του ανθρώπου (Αυτεξούσιον) και 
αναγωγή της αναγκαιότητας στη βούληση και δύναµη του Θεού (θεία Πρόνοια). Ελληνική Ανθρωπιστική 
Εταιρεία, Αθήνα, 1984, 164–170. 
35 Сократис Андреу подчертава, че за св. Максим самовластието е същностен елемент на 
човешкото съществуване и е автентична проява на неговата иконичност. Вж. Ανδρέου, Σ., Φύση καὶ 
γνώµη κατὰ τὸν ἅγιο Μάξιµο τὸν Ὁµολογητή, σ. 80. 
36 У св. Максим ἕξις означава едновременно и устойчиво състояние и персонална възможност 
или способност за възприемане. Вж. напр. Амбигва 7, 10, 15, 65 (91, 1073 BC; 1176 C; 1217 A; 
1392 AB). 
37 Срв. Μπραιοβιτς, Μπ. Αρετολογία και µεταφυσική. Οντολογικές προυποθέσεις της διδασκαλίας περί της 
αρετής στους ασκετικούς συγγραφείς της πρώτης βυζαντινής περίοδου (докторат в ръкопис). Αθήνα, 2000, 
σ. 137. 
38 Чрез действието на личното гномично движение този логос става „природен и божествен закон 
(νόµος φυσικὸς καὶ θεῖος)”. – Св. Максим Изповедник, Тълкувание на Господнята молитва „Отче 
наш” (PG 90, 901 D). 
39 Според о. Николаос Лудовикос в случая не може да става дума за „някакъв екзистенциализъм, 
който разделя природата от съществуването”, защото тварната разумна природа притежава 
„волята като характеристика на своето битие, т.е. волята конституира съществуването на 
природата като есхатологично ставане на общението с нетварното”. – Λουδοβίκος, Νικ. πρωτ. Ἡ 
κλειστή πνευµατικότητα…, 193–194. 
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екзистенциален носител на по подобие, да осъществи свободно и динамично 
логосните възможности на природата си в един личностно-ипостасен начин на 
съществуване. Природната енергия и воля са екзистенциално движение на природата 
към пълнотата на нейното съществуване и живот40, към автентичната проява на 
иконичността, към пълната проява на събитието на личността по диалогичен и 
синергиен начин. Следователно самовластното движение на волята има дълбоки 
екзистенциални последици за проявяването на дара на личностната другост и за 
динамичното осъществяване на ипостасното начало в човешкото съществуване, т.е. 
за самото събитие на личността.  

Очевидно св. Максим разглежда дара на самовластието като персонална 
онтологична привилегия и екзистенциална възможност на човека, т.е. като 
ипостасна реалност41, чрез която човекът може да отговори свободно и лично на 
Божия призив и да участва диалогично и синергийно в новия начин на съществуване 
на Христос и така да стане екзистенциален носител на по подобие. За него 
самовластието е предпоставка за диалогичното синергийно отношение–общение на 
Бога и човека в Христос42, в което човекът може да осъществи есхатологичната 
пълнота на своята иконичност и да достигне по подобие43. Органичната връзка между 
κατ ¶ εἰκόνα и αὐτεξούσιον открива динамичното измерение на иконичността на човека в 
контекста на една диалогично-синергийна онтология на личността. Тази теза може да 
бъде изследвана и потвърдена посредством няколко ключови момента от 
богословската мисъл на св. Максим: 1) апофатическото съотнасяне на по образ и по 
подобие, 2) връзката логос–тропос, 3) аретологичната перспектива и 4) истината за 
човека като битие на подвига. 
 

Апофатическото съотнасяне на по образ и по подобие 
 
 В мисълта на св. Максим истината за иконичността на човека трябва да се 

разбира динамично и в перспективата на есхатологичното „отваряне” на човешкото 
съществуване за автентична диалогична среща с Бога в новия начин на съществуване 
на Христос. В тази перспектива истината за по образ, т.е. иконичността се обяснява 
само във връзка с по подобие (καθ¶ ὁµοίωσιν)44 и благодарение на това апофатическо 
съ-отнасяне може да се разбере диалогично-синергийното отношение на човека с 
Бога в Христос в един есхатологичен ключ45. В текстовете на св. Максим между 

                                                 
40 Без природната воля не е възможно да съществува движението като „първото от природните 
свойства и движения”. – Св. Максим Изповедник, Богословски и полемически глави (PG 91, 196 А). 
Затова природната воля се разглежда като сила, дадена (= дарувана) от Бога (пак там, PG 91, 192 
В) и „свързва всички качества на природата”. – Пак там (PG 91, 196 В). 
41 В богословието на св. Максим Изповедник самовластието е природна воля на разумните 
творения, която е ипостазирана. Вж. Thunberg, L., Microcosm and Mediator…, 191–200. 
42 Става дума за съгласието на гномичната воля с Божията воля. Вж. св. Максим Изповедник, 
Богословски и полемически глави (PG 91, 301 АС); Мистагогия 23 (PG 91, 700 С). Важно значение 
за антропологията на св. Максим има учението му за волята, което дава онтологично-
антропологична обосновка на принципа на синергията. По-подробно вж. Λουδοβίκος, Νικ. πρωτ. Ἡ 
κλειστή πνευµατικότητα…, 187–214. 
43 Св. Максим посочва самовластието като условие за възхождането и отъждествяването по 
благодат на образа с неговия Първообраз. Вж. Амбигва 7 (PG 91, 1076 ВС). 
44 За понятията образ и подобие в богословието на св. Максим по-подробно вж. Βλέτση, Αθ., Τό 
προπατορικό αµάρτηµα, 112-126; Ανδρέου, Σ. Φύση καὶ γνώµη κατὰ τὸν ἅγιο Μάξιµο τὸν Ὁµολογητή, 77-86. 
45 Свети Максим е категоричен, че „истината за съществуващите неща се определя от тяхната 
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понятията образ и подобие съществува едно динамично апофатическо различие; те 
обикновено се разбират като еднозначни или пък се употребяват като 
взаимнозаменяеми46 и в тези случаи подобието по-скоро е потвърждаване на образа, 
негова тъждественост, доближаване и идентичност47. Това различие често се 
обяснява посредством ключовите за Максимовото богословие категории истина и 
благо, с което се подчертава динамизма на човешката иконичност и едновременно с 
това органичния синтез на онтологичното и екзистенциално-нравственото48. В едно 
класическо място от „Глави за любовта”  св. Максим обяснява, че при сътворението 
Бог дарува на човека битие (εἶναι) и вечно битие (ἀεὶ εἶναι) (и така иконизира начина 
на Своето съществуване в човека) и му предлага възможността да придобие 
благост (ἀγαθότητα) и мъдрост (σοφία), т.е. предлага му да осъществи тази 
иконичност и да достигне по подобие49. Като дарове на разумното творение битието 

                                                                                                                            
есхатологична пълнота”. Светоотеческото богословие преодолява оригенистката „духовност”, 
която поставя темата за образа като централна и я разглежда предимно в две посоки: библейска и 
платоническа. В първия случай тя се отнася към сътворяването на човека по образ Божий, а във 
втория – към идеала за уподобяването на Бога (както виждаме още у Филон Александрийски, св. 
Теофил Антиохийски и св. Климент Александрийски). Платоническото „инфилтриране” на тази 
библейска истина има решаващо значение за развитието на оригенистката духовност, защото в 
нея образът Божий се отнася изключително към душата (която е божествена по природа в 
противовес на материалното тяло), а смисълът на „духовността” се свежда до това душата да 
преоткрие (както е в платонизма) своята истинска „духовна” същност, която е божествена. В тази 
„затворена” оригенистка духовност уподобяването на Бога е привилегия единствено на душата, а 
не е преобразяване и обожение на целия човек по благодат в Христос. Вж. Λουδοβίκος, Νικ. πρωτ. 
Ἡ κλειστή πνευµατικότητα…, 119–120. Светоотеческото богословие преодолява това разбиране в 
перспективата на христологията, която прави възможно безкрайното уподобяване, единение и 
обожение на човека – винаги по благодат – благодарение на ипостасното единство на тварното и 
нетварното. Вж. напр. св. Максим Изповедник, Амбигва 10 (PG 91, 1113 В). Св. Максим 
преодолява традиционното различие между образ и подобие в контекста на тяхната връзка с 
любовта, защото в своето възхождане към Бога човекът се облича с образа на Небесния човек 
(срв. 1 Кор. 15:49) и обобщава: „Казват, че Бог и човекът са изобразени един на друг и както Бог от 
човеколюбие заради човека се въплъщава, така и човекът може заради Бога с любов да се обожи; и 
че човекът бива грабнат умно от Бога в такава степен, за да Го познае, доколкото е открил чрез 
своите добродетели невидимия по Своята природа Бог”. – Амбигва 7 (PG 91, 1084). 
46 Вж. св. Максим Изповедник, Мистагогия 4 (PG 91, 672 В); Въпроси и отговори към Таласий 
(PG 90, 269 А; 505 А); Богословски и полемически глави (PG 91, 12 А); Писмо 3 (PG 91, 409 А). 
47 Примери за подобно разбиране намираме в богословието на св. Максим Изповедник. Вж. 
Амбигва 22 (PG 91, 1253 D); Богословски и полемически глави (PG 91, 324 D). По-подробно вж. 
Βλέτση, Αθ., Το προπατορικό αµάρτηµα, 119–121. 
48 „(Човекът) – пише св. Максим - е съвършено подражание на образа и подобието на Бога, Който 
го е сътворил; те (т.е. образът и подобието) трябва да разглеждаме като истина и като благост”. - 
Писмо до Марин (PG 91, 12 А); вж. също Мистагогия 5, 15 (PG 91, 680 С). По-подробно вж. 
Βλέτση, Αθ., Το προπατορικό αµάρτηµα, 212–226. 
49 „Бог по Своята върховна благост – пише св. Максим – дава (на природата) четири от 
божествените свойства, с които поддържа, запазва и спасява творенията: битие, вечно битие, 
благост и мъдрост. От тези дарове първите два се приписват на същността, а вторите два, 
следователно благостта и мъдростта – на свободния избор (τῇ γνωµικῇ ἐπιτηδειότητα), за да може 
творението да стане по причастие (κατὰ µετουσίαν) това, което е Той (Бог) по същност. С това се 
казва, че сътворението е извършено по образ (κατ¶ εἰκόνα) и по подобие (καθ¶ ὁµοίωσιν) на Бога: първо, 
„по образ” на Божието битие – като битие от Битие; второ, по образа на Неговото вечно битие – 
като безсмъртно битие, ако не и като безначално, то все пак като безкрайно; след това „по подобие” 
като благ от Благия и мъдър от Мъдрия, ставайки по благодат онова, което Бог е по същност. 
Следователно, по образ Божий е всяка разумна природа, а по подобие – само благите и мъдрите”. - 
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и вечното битие са природни свойства на същността – което е „онтологичното” 
съдържание на по образ и конституира иконичната онтология на човека – докато 
благостта и мъдростта не са „даденост” на природата, а са екзистенциални 
постижения на самовластната личност, която се осъществява в диалогично-
синергийното събитие на участието в Бога в Христос50. Така апофатическото 
различие между образ и подобие трябва да се разбира във връзка с ключовата за 
Максимовата онтология и антропология категория участие (µέθεξις)51, т.е. в рамките 
на една диалогично-синергийна онтология на участието. Следователно по образ и по 
подобие не изразяват две различни възможности на човека, а откриват активното 
движение към постигането на пълнота и цялостност на съществуването, т.е. отнасят 
се към ипостазирането на природата в събитието на личностното съществуване52. 
„Онтологията” на по образ е възможна само във връзка с по подобие и затова те се 
съотнасят апофатически на личностно равнище53 и откриват динамизма на 
човешката иконичност, а оттам и на екзистенциалното единство на онтологичното и 
нравствено-аскетическото54. 

Ако обобщим разбирането на св. Максим за връзката между по образ и по 
подобие, можем да кажем, че в случая по образ се отнася към онтологичната 
възможност на човека да осъществи това, което е по подобие55, докато подобието е 
вече актуалното осъществяване на това, което е по образ56. По образ конституира 
изначалната иконичност на човека, която обобщава екзистенциално-ипостасните му 
възможности да стане личност, а това според св. Максим е и есхатологичния телос 
на неговия природен логос57; това е действеното самовластно осъществяване на тази 

                                                                                                                            
Глави за любовта ІІІ, 25 (PG 91, 1024 ВС). Този текст съдържа важен принцип на светоотеческата 
антропология: всички разумни същества съществуват благодарение на участието си в 
божествените свойства – които никога не могат да станат съставна част от сътворената природа – а 
само по причастност, т.е. чрез лично отношение и общение. Вж. Амбигва 9 (PG 91, 1097 С); по-
подробно вж. Василиевић, М. Сила у немоћи. Начин постојања и закон природе: допринос Светога 
Максима Исповедника теми превазилажења тварности // ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ, с. 433. 
50 Вж. св. Максим Изповедник, Амбигва 7 (PG 91, 1081D). 
51 Вж. Βασίλιεβιτς, Μ., Ο άνθρωπος της εν Χριστώ κοινωνίας, 68-70. 
52 Традиционното различие между природа и личност (напр. Вл. Лоски, Хр. Янарас), което отнася 
по образ не към природата, а към личността на човека, може да доведе до отъждествяването на 
природната необходимост с грехопадналото състояние на човека. Категорията „човек” предполага 
органичното единство на душата и тялото и следователно по образ се отнася към единството на 
биологичния и духовния живот – единство, в което се утвърждава животът на човека. Вж. Nellas, 
P., Deification in Christ, 31–32. 
53 Вж. Παναγόπουλου, Ι., Μόρφωση καί µεταµόρφωση, σ. 181. 
54 В подчертано антропологичен контекст св. Максим отнася теорията към по образ, а 
практиката на добродетелта – към по подобие, защото образът е изпълнение на теорията, а 
подобието е изпълнението на праксиса. Вж. Писмо до Марин (PG 91, 12 А). 
55 Св. Максим почти отъждествява понятията образ и подобие и настоява, че тези, които вече са 
получили бъдещите блага, стават жив образ Христов и са тъждествени по благодат с Него. Вж. 
Амбигва 22 (PG 91, 1253 D). Панайотис Нелас прави разлика между по образ, който е още 
несъвършен, и образа на Отца, Който е Христос. Вж. Nellas, P., Deification in Christ, 38–39. 
56 Панайотис Христу пише: „Образът и подобието са тясно свързани помежду си като две страни 
на една и съща функция, дотолкова, че образът може да се определи като потенциално подобие, а 
подобието – като осъществен образ. Така се вижда и разликата, която съществува между тях”. – 
Таjна Бога, таjна човека. Београд, 1999, 206–207. Вж. също Βλέτση, Αθ., Το προπατορικό αµάρτηµα, 
112–126. 
57 Вж. св. Максим Изповедник, Амбигва 47 (PG 91, 1361 А); вж. Въпроси и отговори към Таласий 
40 (PG 90, 396 А); вж. също Ларше, Ж.-Кл. За jедну етику рађања (eлементи патристичке 
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иконична онтология като диалогично и синергийно „отваряне” за участие в новия 
начин на съществуване на Христос чрез Духа. Ако преведем тази антропологична 
истина на езика на съвременното богословие на личността можем да кажем, че в 
случая по образ конституира неизменното личностно измерение на човешкото 
съществуване („запечатано” в битието му при сътворяването по образ), докато по 
подобие открива истината за пълнотата на личността в есхатологичната перспектива 
на новата твар в Христос58. Човекът винаги остава по образ Божий59, т.е. запазва 
ипостасно-личностния характер на своето съществуване60, но става истинска 
личност в самовластното си движение към уподобяване на ипостасността на 
Христос по благодат, т.е. само в диалогичната есхатологична среща на новия начин 
на съществуване на Христос, чийто харизматичен плод е обожението. Изразът по 
образ предполага едновременно и дара, и поставената пред човека есхатологична 
цел61 – да бъде по подобие, защото иконичността проявява онтологичната 
възможност на човека да стане по благодат екзистенциален носител на истинската 
ипостасност (= персоналност), осъществена в богочовешката Личност на Христос. 
Човекът достига екзистенциалната пълнота на своето личностно съществуване, т.е. е 
автентична личност, само когато неговото иконично битие става реално 
съществуване по подобие на Христос62. Пълното осъществяване на по образ и 
достигането на по подобие е възможно единствено в перспективата на новия 
ипостасен начин на съществуване на Христос63, което означава, че именно 

                                                                                                                            
антропологиjе). Београд–Шибеник, 2008, 164–165. 
58 Интересно е, че Владимир Лоски се опитва да формулира разликата между личност и природа 
въз основа на различието между образ и подобие. Вж. Лоски, Вл. Очерк върху мистическото 
богословие на Източната църква. С., 2005, с. 118 и сл. Подобно на него Панайотис Христу ясно 
отнася понятията образ и подобие към категориите природа и личност: „Образът – пише той – 
принадлежи към категорията на природата, а подобието – към категорията на личността и 
подчертава човешкото съвършенство. Личността се формира чрез упоритата борба, която има за 
цел въздигането на човешката природа или – по-добре е да се каже – нейното преодоляване”. – 
Христу, П., Таjна Бога, таjна човека, с. 207. Ако това различие (което често служи като 
полемически аргумент) се радикализира и „идеологизира“, може да доведе до създаването на 
онтологична граница между личността и природата или до „онтологизирането на личността” 
(според израза на о. Николаос Лудовикос) и до една нова дихотомия. В светоотеческото 
богословие личността не може да бъде мислена без нейната природа и обратно – природата не 
може да бъде мислена като „гола”, без нейната конкретна ипостас (= личност); тя винаги 
съществува ипостасно, личностно. По-подробно вж. Λουδοβίκος, Νικ. πρωτ. Ἡ κλειστή 
πνευµατικότητα…, σ. 300 и сл. 
59 Независимо от екзистенциалния крах и индивидуализирането на разбунтуваната човешка 
природа в грехопадението, човекът винаги остава образ Божий. Грехопадението помрачава, но не 
унищожава образа Божий у човека и следователно не унищожава личностния характер на 
неговото съществуване. 
60 В този факт се коренят опитите на философията и психологията да формулират 
„персоналността” на човека, но тези опити най-често остават „затворени” в субективизма и 
индивидуализма и неизбежно водят до обективирането на тайната на личността. 
61 Вж. Thunberg, L., Microcosm and Mediator…, р. 144. Св. Максим следва св. Григорий Богослов, 
според когото човекът се различава радикално от останалите творения главно по това, което ще 
бъде. Вж. Слово 38; вж. също Nellas, P., Deification in Christ, 32–36.  
62 Вж. св. Максим Изповедник, Амбигва 7 и 10 (PG 91, 1077 и 1113 В). Затова св. Николай 
Кавасила подчертава, че до момента на Въплъщението човешката природа в известен смисъл не е 
имала истинска ипостас, истинско съществуване, именно защото не е била ипостазирана в 
Личността на въплътения Логос. Вж. За живота в Христос 2 (PG 150, 533 D). 
63 Вж. св. Максим Изповедник, Амбигва 41 (PG 91, 1308 В). 
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христологията е основата за динамизирането на иконичната онтология. Освен това 
за св. Максим антропологичната истина за по образ е органично свързана с учението 
за нетварните енергии, което конституира същностното енергийно и син-енергийно 
измерение на човешкото съществуване. Човешката психосоматична тварна ипостас 
става истинска личност по подобие на Христос само чрез личното самовластно 
синергийно участие в нетварните енергии на Неговата богочовешка ипостас и само в 
този контекст човекът се намира в непрестанен процес на динамично осъществяване 
на своята иконичност. Личността (= ипостаста) не е някаква дадена „същност”, а 
лично енергийно възглавяване и ипостазиране на природата, непрекъснато 
самовластно-синергийно осъществяване на ипостасните възможности на 
богообразната природа. От казаното следва, че апофатическото съотнасяне на по 
образ и по подобие експлицитно показват динамичния характер на човешката 
иконичност и я отнасят към хоризонта на една диалогична синергийна онтология на 
участието в новия начин на съществуване на Христос, в която самовластието има 
решаващо екзистенциално значение.  

Динамичното измерение на иконичността на човека може да бъде разбрано и 
посредством органичната връзка на понятията икона и подражание (µίµησις), за 
която св. Максим настоява. Макар в неговата мисъл тази двойка понятия да очертава 
един по-скоро еклисиологичен дискурс, те остават релевантни и в контекста на 
антропологията, за да обозначат самовластното движение на човека към пълнотата на 
неговата иконичност по подобие на Христос. Както вече се спомена, за св. Максим 
понятието икона (εἰκών) се отнася към събитието на синергийното участие (µέθεξις)64 
и предполага действения отговор на човека на Бога в контекста на една действена 
синергийна онтология, открита в новия начин на съществуване на Христос. Това 
синергийно участие е възможно единствено чрез способността на човека за 
самовластно движение и гномично отдаване (ἐκχώρησις γνωµική)” 65, което има за 
онтологична рамка ипостасното взаимопроникване (= перихоресис) на свойствата и 
енергиите в богочовешката Личност на Христос, предавано по благодат във всяка 
човешка личност. В антропологичната мисъл на св. Максим икона и иконичност не 
означава просто „отобразяване” или онтологичната „завършеност” на човешкото 
битие, а открива истината за човешкото съществуване като екзистенциален призив и 
дар и като акт на самовластното движение (αὐτεξούσιος κίνησις) към диалогично 
общение и взаимност с Първообраза – Христос66. В случая динамизмът на понятията 
икона и иконичност извира от тяхното подчертано есхатологично измерение: икона 
се отнася към „есхатологичната истина за битието” 67, открита в новия начин на 
съществуване на Христос, но тази истина е предмет на самовластното (а не 
ентелехийното) приемане, изследване и усвояване от страна на човека като негова цел 
(τέλος). Следователно в мисълта на св. Максим иконичността на човека трябва да се 
мисли в контекста на една есхатологична, диалогична и синергийна онтология, 
където иконичността винаги предполага синергията на човека и Бога в Христос чрез 
Светия Дух, т.е. предполага човешкото самовластно движение към уподобяване на 

                                                 
64 Именно в този смисъл у св. Максим икона е синоним на аналогия. В Мистагогия св. Максим 
заменя понятието аналогия с икона. 
65 Вж. св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий (PG 90, 608 А). 
66 Св. Максим ясно говори за „самовластно (αὐτεξουσίου) и съзнателно отстъпване… да се движим 
(κινεῖσθαι) както образът (εἰκόνος) би възходил към своя Първообраз (πρὸς τὸ ἀρχέτυπον)”. - Амбигва 
7 (PG 91, 1076 ВС). 
67 Лудовикос, Н. Икона и подражавање, с. 113. 
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Бога. От тази динамично-есхатологична перспектива икона се превръща в най-
динамичния онтологичен термин, който предполага осъществяване на иконичната 
пълнота на тварното68. Иконичността трябва да бъде мислена като една динамична и 
диалогична перспектива, доколкото човешката иконичност се осъществява в пълнота 
в диалогичната есхатологична среща на Бога и човека в новия начин на съществуване 
на Христос69. Иконичността предполага енергийното диалогично самовластно 
движение на човека към неговия архетип и тази есхатологична синергия е действено 
и съзнателно евхаристийно самопредаване на Бога в Христос, което непрестанно 
преобразява човека, т.е. води до промяна на начина на съществуване на неговата 
природа. Свети Максим обяснява това динамично измерение на иконичността на 
човека посредством понятието подражание (µίµησις)70. Обвързването на икона с 
подражание представя човешката иконичност като динамична екзистенциална 
реалност (а не просто като статично отобразяване на божествения архетип), докато от 
друга страна подражание означава действено личностно участие в божествените 
енергии и харизми в Христос в Църквата чрез Светия Дух71. Така у св. Максим 
понятията икона и иконичност функционират в контекста на една диалогична 
синергийна онтология на взаимността, доколкото връзката им с µίµησις предполага в 
човешкото съществуване самовластното движение към диалогично синергийно 
участие и взаимност с Христос. Очевидно динамичната концепция за човешката 
иконичност поставя в центъра на антропологичното мислене персоналната 
онтологична привилегия на самовластието като екзистенциално условие за човека 
да осъществи логосните възможности на богообразната си природа в синергийно-
диалогичната среща и участие в Бога в Христос.  

ΛΛΛΛόγοςόγοςόγοςόγος    и    τρόποςτρόποςτρόποςτρόπος. Както вече се спомена, св. Максим отнася антропологичната 
истина за иконичността на човека към най-дълбоката логосна структура на неговото 
битие и по този начин въвежда иконичността в сърцевината на диалогично-
синергийната онтология на участието. Трябва да се подчертае, че именно логосологията 
или богословието на логосите (λόγοι) конституира диалогичния хоризонт на 
онтологията на тварното битие, в който човешката иконичност бива мислена от 
перспективата на динамичното си осъществяване винаги диалогично и синергийно. 
Основна истина на Максимовата логосология е, че логосите са благи желания (βουλήσει 
ἀγαθῇ), или воли (θέληµατα)72, на Бога (и дори божествени енергии в творението73), 

                                                 
68 Вж. пак там, с. 114. 
69 Това трябва да се разбира изцяло в духа на Халкидонската христология. 
70 Вж. св. Максим Изповедник, Мистагогия 1 (PG 91, 664 D-665 А). На друго място той пише: 
„Душата се движи напред по пътя на духовното усъвършенстване и се съединява с Бога, 
подражавайки (µιµουµένη) на непроменливостта и добродеятелността на неговата същност и 
енергия, чрез своето здраво и непроменливо придържане към благото”. - Пак там 5 (PG 91, 676). 
71 Тук отново се вижда логиката на Халкидонската христология, тъй като това диалогично 
участие е възможно само в контекста на ипостасния начин на съществуване на Христос, където е 
налице ипостасната размяна на свойства (ἀντίδοσις ἰδιωµάτων) на божествената и човешката 
природи в Личността на Богочовека. Вж. Ларше, Ж.-Кл. О письмах святого Максима // Максим 
Исповедник, Письма. СПб, 2007, с. 33. Вж. особено св. Максим Изповедник, Писмо 15 (PG 91, 573 
В); Писмо 19 (PG 91, 592 D – 593А). 
72 Вж. св. Максим Изповедник, Амбигва 7 (PG 91, 1080 А; 1085 АВ); Въпроси и отговори към 
Таласий 13 (PG 90, 296 А); св. Дионисий Ареопагит, За Божествените имена V, 8 (PG 3, 824 С); 
вж. Thunberg, L., Microcosm and Mediator, 78–79. 
73 Вж. св. Максим Изповедник, Амбигва 22 (PG 91, 1257 АВ).  
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които конституират и поддържат съществуването на многообразното творение. 
Логосите обаче не са статични съвършени „прототипи” на творенията в Бога (в 
смисъла на Платоновите идеи74), а са „динамични волеви лични намерения 
(предложения) на Бога към творенията”75; те са лични предложения и призиви за 
общение и взаимност, които предполагат самовластното участие от страна на човека. В 
тази концепция самото понятие логос не може да бъде мислено извън диалогичната 
структура на онтологията на тварното, което има екзистенциално значение за нашата 
тема, доколкото сътворяването на човека по образ конституира онтологичната му 
възможност да определя самовластно своя начин на съществуване (τρόπος ὑπάρξεως) и 
живот. Тъкмо в контекста на антропологията св. Максим артикулира истината, че 
логосите не са онтични „дадености” и не просто „съществуват”, а трябва да бъдат 
осъществени чрез самовластието в един конкретен начин на съществуване и живеене 
като възможно екзистенциално постижение на самовластното движение на разумните 
същества. Това динамично измерение се обяснява посредством различието между логос 
на природата (λόγος φύσεως) и начин на съществуване (τρόπος ὑπάρξεως)76, което в 
контекста на Максимовата антропология се допълва от понятието въипостасяване 
(ἐνυπόστατον). В случая начина на съществуване се отнася към конкретната ипостас77, 
която е надарена със съществуване и е „носител” на човешката природа (и на нейните 
енергии)78, от което следва, че самата природа получава свой уникален начин на 
съществуване, който й придава ипостасно-личностна идентичност, т.е. ипостасност 
или персоналност. Природата съществува винаги като конкретен начин на 
съществуване79 и затова тя не може да бъде мислена като „гола”, или безипостасна 
(ἀνυπόστατος)80, т.е. като природа без конкретна ипостас, която да я ипостазира 

                                                 
74 За св. Максим логосите са благи произволения на Божията воля и в този смисъл те са 
своеобразни предложения към творението и човека. Вж. св. Максим Изповедник, Въпроси и 
отговори към Таласий 13 (PG 90, 293 D–296 А); Амбигва 7 (PG 91, 1077 С–1081 А). По-подробно 
вж. Мацукас, Н. Свет, човек, заjедница. Нови Сад, 2007, с. 76 и сл.; Βλέτση, Αθ., Το προπατορικό 
αµάρτηµα, σ. 74. 
75 Λουδοβίκου, Νικ. πρωτ. Ἡ εὐχαριστιακὴ ὀντολογία, σ. 143. 
76 Особен принос по тази тема има св. Максим Изповедник, който аргументира това различие в 
контекста на учението за логосите, т.е. в рамките на богословската онтология. По-подробно вж. 
Λουδοβίκου, Νικ. πρωτ. Ἡ εὐχαριστιακὴ ὀντολογία…, 146–151. За историята на понятието τρόπος 
ὑπάρξεως и за употребата му в богословието на св. Максим по-подробно вж. Butler, M. Hypostatic 
Union and Monoteletism: The Diothelite Christology of St. Maximus the Confessor , NY, 1993, 159–188. 
77 Вж. Мајендорф, J., Христос у источно-хришћанској мисли, с. 134–136; вж. също Sherwood, P., 
The Earlier Ambigua…, р. 35. П. Шерууд прави аналогия между логос–тропос и между първа и 
втора субстанция на Аристотел, както и с екзистенциалното отношение между природа и 
личност. Вж. пак там, 81–82. Много по-важно е обаче, че за св. Максим природата се разглежда в 
подчертано есхатологична перспектива, а не е просто „даденост” – позиция, която преодолява 
философския тип метафизика. 
78 За отците ипостаста е носител на общата природа и притежава свойствата, които я различават 
от останалите биващи. Вж. св. Василий Велики, Писмо 38, 3; св. Леонтий Византийски, Против 
аргументите на Север (PG 86, 1933 А; 1945 А–D); св. Максим Изповедник, Писмо 15 (PG 91, 549 
С; 552 В; 557 D). 
79 Според св. Максим наличието на логос на същността и тропос на съществуването е 
задължително условие за всяко биващо. Вж. Амбигва 42 (PG 91, 1341). 
80 Св. Максим отбелязва: „Природата прочее не би могла да бъде безипостасна (φύσις µὲν οὐκ ἀν 
εῖη ποτὲ ἀνυπόστατος)”. – Писмо до Марин (PG 91, 264 А). Св. Григорий Палама също е 
категоричен: „Не съществува същност без ипостас, нито ипостас без същност”. – Към Гавран 19. 
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(включително и нейните енергии) и именно това е събитието на личността. Тази 
онтологична позиция включва и важната за антропологията тема за природната сила, 
енергия и воля на разумната природа, мислена в перспективата на ипостасно-
личностния начин на съществуване. За св. Максим движението (δύναµις) е основно 
свойство на разумната природа81; всяка природа притежава енергия (което е нейният 
същностен логос), а това, от своя страна, означава, че логосът конституира природната 
енергия на същността, но винаги в един конкретен ипостасен начин на съществуване82. 
В контекста на нашата тема може да се каже, че събитието на личността се отнася към 
начина на съществуване (τρόπος ὑπάρξεως), по който природата (и нейните енергии) е 
ипостазирана в личността, т.е. отнася се към съществуването на природата, съгласно 
нейния логос в движението му към по подобие, или с други думи – към нейното 
ипостазиране. Онтологичен и есхатологичен предел на тази антропологична истина е 
новият начин на съществуване на Христос, в който се открива пълнотата на по подобие 
като истински начин на съществуване, като истинска ипостасност83. Свети Максим 
поставя тази истина в есхатологичната перспектива на своята христология: логосът на 
природата може да съществува истински и да постигне последната си цел само в 
Ипостаста на Логоса, а това означава, че истинското съществуване е винаги ипостасно-
личностно. Конкретната човешка личност е призвана да бъде истинска ипостас по образ 
Божий, а това е възможно само доколкото човешката природа е ипостазирана в 
Личността на въплътилия се Син Божий, доколкото човекът участва харизматично в 
новия начин на съществуване на Христос84. От тази христологична перспектива св. 
Максим обосновава иконичността на човека в рамките на една диалогична 
есхатологична онтология, в която тази иконичност винаги предполага един конкретен 
начин на съществуване, осъществен чрез самовластното движение на волята.  

В центъра на тази динамична онтология св. Максим поставя екзистенциалната 
способност на самовластието, тъй като за него събитието на личността не се изчерпва с 
факта, че човекът притежава особено и уникално съществуване, а и с това, че притежава и 
способността изцяло съзнателно и свободно да осъществи своя конкретен тропос на 
съществуване и живеене”85. Онтологичната привилегия на самовластието дава на човека 
възможност да „влияе” и да определя начина на своето съществуване, което ясно личи от 
твърдението на св. Максим, че човекът може да въведе нов начин на съществуване, без да 
променя логоса на природат86. Онтологичната привилегия на човека да насочва 
самовластно своята дейност го поставя пред екзистенциалната възможност да осъществи 

                                                                                                                            
Тази онтологична позиция придава на всяко отделно биващо характер на реално съществуване, а 
не образно и илюзорно (както е при Платон и бл. Августин). 
81 В учението си за логосите св. Максим Изповедник изхожда от принципната онтологична 
позиция, че силата се активира чрез волята. Вж. Богословски и полемически глави (PG 91, 56 А). 
82 Вж. св. Максим Изповедник, Амбигва 22 (PG 91, 1257 АВ). 
83 Вж. св. Максим Изповедник, Амбигва 42 (PG 91, 1344 D); Диспут с Пир (PG 91, 297 D–300 А). 
84 Според св. Максим съвършената човешка природа, която Христос приема при Въплъщението, е 
съвършена, защото е в съгласие с логоса на природата и защото природната енергия действа в 
съгласие със своето назначение. В този смисъл взаимопроникването на божествената и човешката 
природа в Христос се осъществява въз основа на τρόπος ὑπάρξεως. Вж. Butler, M., Hypostatic Union 
and Monoteletism, 159–188.  
85 Вж. св. Максим Изповедник, Диспут с Пир (PG 91, 292 D–293 А); Богословски и полемически 
глави 3 (PG 91, 48 А; 185 D; 192 ВС). 
86 Св. Максим Изповедник, Амбигва 42 (PG 91, 1340 ВС; 1341 С). Тази промяна на начина 
на съществуване е възможна благодарение на самовластната гномична воля. 
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свободно (= самовластно)87 или да унищожи нравствено логосите на творението, да ги 
предложи на Бога като добродетели88 или да ги доведе до παρὰ φύσιν. В рамките на тази 
динамична концепция за съществуването, осъществяването на логосните възможности на 
природата зависи от самовластното движение на волята89, която насочва природната 
енергия, или действие, на творенията към пълнотата на тяхното съществуване, т.е. към 
вечното благобитие90. Тук самата структура на волевия акт - самовластното движение се 
осъществява чрез употребата (χρῆσις) на природната воля91 - проявява едновременно 
динамизма на логосната природа и персоналния характер на нейния конкретен тропос на 
съществуване. Това въвеждане на волята в онтологията конституира онтологичния 
характер на свободата92 като основа на личностния начин на съществуване и показва, че 
битието, или природата, не е някаква „даденост” (онтична), а непрестанно се осъществява 
и възпълва до екзистенциалния „предел“ на личностното съществуване по подобие93. Тук 
екзистенциалното значение на волята позволява на св. Максим да освободи богословието 
на личността от монофизитското „умаляване”, или „подценяване”, на природата и да види 
човешкото съществуване в перспективата на неговото есхатологично „отваряне” за 
диалогичното отношение–общение с Бога в Христос, което прави човека автентична 
личност. Доколкото самовластието е екзистенциална възможност за насочване на 
човешката дейност към есхатологичния телос (= цел) на съществуването, то придава на 
човешките действия нравствена ценност само във връзка с осъществяването на по подобие 
(като есхатологичен телос). Включването на самовластието в самата структура на 
битието позволява на св. Максим да формира автентична динамична и отворена 
онтология на личността, в която човешката иконичност се осъществява и възпълва в 
диалогично-синергийното участие в Бога в Христос.  
 

Аретологичата перспектива 
 
В мисълта на св. Максим динамичната онтологична концепция за логос и 

тропос може да бъде обяснена и в един аретологичен ключ94. Добродетелта е 

                                                 
87 Логосите съществуват непринудително в Бога и са проява на Неговото свободно любящо 
благоволение към творението, а човекът като образ Божий е призван свободно (= самовластно) да 
отговори на Божия призив да участва в диалогично-синергийно отношение и общение с Него в 
Христос. 
88 Самовластното осъществяване на логосите се отнася към принасянето на добродетелите от 
страна на човека в контекста на личното диалогично общение: човекът приема дара на Божията 
благост – духовните логоси на творението – и принася на Бога като свой дар „законите на 
добродетелта”, произтичащи от тези логоси. Вж. Въпроси и отговори към Таласий 51 (PG 90, 477 
АВ); Амбигва 22 (PG 90, 1257 ВСD). 
89 Според св. Максим същността на движението е любовта, която има за свой „инструмент” волята, 
защото любовта убеждава волята да се насочи към логоса на природата. Вж. Писмо (PG 91, 369 С). 
90 Вж. св. Максим Изповедник, Диспут с Пир (PG 91, 298). Вж. също Мајендорф, J., Христос у 
источно-хришћанској мисли, 161–163. 
91 Тук употребата (χρῆσις) на волята е заключителния етап на волевия акт, който фокусира всички 
природни сили и енергии и им придава пероснално измерение. Вж. Blowers, P. Gentiles of the Soul: 
Maximus the Confessor on the Substructure and Transformation of Human Passions // Journal of Early 
Christian Studies, vol. 4, № 1, 1996, р. 80.  
92 Тук се открива един важен аргумент в традиционната богословска теза, че свободата не е 
психологическият или нравственият избор между доброто и злото, а се отнася към самия начин 
на съществуване и следователно има онтологичен характер. 
93 Вж. св. Максим Изповедник, Мистагогия 24 (PG 91, 704). 
94 В много свои текстове св. Максим Изповедник обяснява двойката логос–тропос посредством 
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екзистенциалното постижение на самовластното нравствено движение за 
осъществяване на логоса на битието (т.е. на онтологията)95, а практиката на 
добродетелта е онази нравствена дейност, която дава „ипостас” на самовластното 
движение към благобитието (τὸ εὖ εἶναι) – движение, което води към най-истинския 
(= ипостасно-личностния) начин на съществуване, само когато е възпълнено от 
съдействието на Божията благодат96. Добродетелите са пътищата на човека да 
осъществи по автентичен начин логоса на своята богодарувана природа - но не 
ентелехийно, а изцяло самовластно - и затова според о. Николаос Лудовикос те са 
„тропосите на автентичната ипостас на логосите на съществата” 97. Животът според 
добродетелта е плод на самовластното движение за осъществяване на логоса на 
битието (т.е. на онтологията); като нравствена дейност добродетелта дава „ипостас” 
на самовластното гномично движение и участие в личното диа-логично отношение на 
Бога и човека, а възпълнено от действието на Божията благодат, това движение 
конституира живота като събитие на диалогичното синергийно общение98. За св. 
Максим добродетелта е „движение съгласно логоса (κατὰ τὸν λόγον εὐθυπορία)” 99 и 
води към божествения живот (което се открива най-пълно в тайнството на 
Евхаристията)100; тя е най-истинския начин на съществуване и открива истината за 
битието и поради това той настоява, че добродетелта е винаги заради истината (διά 
τήν ἀλήθειαν)101. Екзистенциалната възможност на личността да осъществи свободно 
своя начин на съществуване и живот въвежда добродетелта като действие (κατὰ 

                                                                                                                            
характерен аретологичен език и говори за логоса на природата (λόγος τῆς φύσεως) и за тропоса на 
добродетелите (τρόπος τῶν ἀρετῶν), чрез които Божията воля „се извършва в достойните” 
[Въпроси и отговори към Таласий 21 (PG 90, 321 А; 324 С)], чрез които се осъществяват 
„духовните логос и тропос на спасението”. - Амбигва 41 (PG 91, 1313 А). 
95 Волята остава онтологично-антропологичната възможност за синергия с Бога и за личното 
напредване в Духа, което означава, че добродетелта никога не може да бъде статична „морална 
добавка” към някаква по-рано съществуваща природна „даденост”. Затова православният етос 
вижда в добродетелите безкрайните прояви на любовта, която е кенотична (тъй като предполага 
преодоляването на всяка форма на нарцистичното себелюбие), но не унищожава нищо природно в 
човека. 
96 Вж. св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий 51 (PG 90, 477 АВ); вж. също 
Амбигва 22 (PG 90, 1257 ВСD). В рамките на тази диалогична онтология логосите трябва да бъдат 
приети и осъществени чрез личното самовластно движение на човека и това е залогът за 
„въвеждането” по благодат на нетварния божествен живот в границите на тварното човешко 
съществуване. 
97 Λουδοβίκου, Νικ. πρωτ. Ἡ εὐχαριστιακὴ ὀντολογία, σ. 149; вж. св. Максим Изповедник, Амбигва 7 
(PG 91, 1084 D).  
98 Вж. св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий (PG 90, 477 АВ); вж. също 
Амбигва (PG 90, 1257 ВСD). В рамките на тази диалогична онтология логосите трябва да бъдат 
приети и осъществени чрез личното самовластно движение на човека и това е залога за 
„въвеждането” по благодат на нетварния божествен живот в границите на тварното човешко 
съществуване. 
99 Св. Максим Изповедник, Амбигва (PG 91, 1329 А). Ясното отнасяне на добродетелта към 
логоса – като онтологичен принцип – показва онтологично-екзистенциалното значение и 
функционалност на етиката.  
100 Тази мисъл ясно кореспондира с истината за изливането на божествения живот в тайнството 
на Евхаристията [вж. св. Максим Изповедник, Тълкувание на Господнята молитва „Отче наш” 
(PG 90, 896 D–897 А); Различни глави 2 (PG 90, 1221 А)], което придава определен евхаристиен 
контекст на цялата онтология. Вж. Λουδοβίκου, Νικ. πρωτ. Ἡ εὐχαριστιακὴ ὀντολογία, 56–61. 
101 Св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий 30 (PG 90, 369 А). 
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φύσιν и κατὰ λόγον) в пространството на съществуването (= онтологията) и я свързва 
непосредствено с истината за битието в Христос. Според св. Максим духовният закон 
на добродетелта проявява най-дълбокия смисъл (= логос) на съществуването, защото 
личното екзистенциално постижение на добродетелта „въвежда” реалността на 
логоса в пространството на съществуването – факт, който придава на аретологията (= 
етиката) онтологична функционалност и отнася добродетелта към истината за 
личностния начин на съществуване, т.е. към най-автентичната проява на човешката 
иконичност102. Добродетелта е личното екзистенциално-нравствено усилие за 
въплъщаване и „интериоризиране” на цялата истина за битието в пространството на 
личностното съществуване; нравствената практика на добродетелта открива на дело 
(праксеологично) истината за личностното съществуване и става опитно 
потвърждение на самата онтология на личността. В тази перспектива етиката се 
отнася непосредствено към процеса на онтологичното възпълване на човешкото 
съществуване и живот в Христос към екзистенциалното постижение на личността да 
участва в благодатта на обожението в Христос, т.е. да бъде по подобие103, което 
придава на аретологията онтологична функционалност и тя следва принципа на св. 
Максим – добродетелта заради истината. Доколкото за него добродетелите са 
пътища104 и тропоси на богоподобието и обожението, то те проявяват начините на 
динамично осъществяване на ипостасните възможности на човека да съществува по 
личностен начин, т.е. човешката иконичност. Съгласно тази аретологична концепция 
добродетелите са харизматични плодове на самовластното екзистенциално-
нравствено движение на личността към участие в диалогично-синергийното общение 
и взаимност с Бога в Христос чрез благодатта на Духа. Доколкото добродетелта е 
топос на срещата между Божията благодат и самовластното движение на волята, тя е 
тропос на осъществяване на логосността, т.е. на истината за битието, посредством 
екзистенциално-нравственото усилие на личността, но винаги като плод от 
онтологичната синергия и перихоресис на свободата и благодатта. По такъв начин в 
мисълта на св. Максим аретологията е не просто онтологически функционална, но и 
диалогично-синергийна, доколкото добродетелите са тропосите, или пътищата, по 
които се осъществява екзистенциалната възможност за един начин на съществуване, 
който проявява есхатологичната истина за битието в Христос105. Очевидно св. 
Максим обосновава една аретология, в която добродетелта е най-истинския начин на 
съществуване, т.е. проявява истината за битието в Христос, в контекста на една 
действена и диалогична онтология, която има за свой хоризонт новия начин на 
съществуване в Христос. От тази перспектива автентичната добродетел проявява 
най-дълбокия смисъл (= логос) и истина за личностното съществуване по образ, 
проявява динамичното възпълване на човешката иконичност по подобие на Христос 
в синергийната среща на самовластието и благодатта. В контекста на това 
отъждествяване на онтологичното и нравствено-аскетическото добродетелите са 
„знаци” и плодове от онтологичния избор на човека да насочи самовластно своята 

                                                 
102 Вж. Μπράιοβιτς, Μπ., Αρετολογία και µεταφυσική…, σ. 140. 
103 Вж. св. Максим Изповедник, Подвижническо слово 42 (PG 90, 953 В); Амбигва 7 (PG 91, 1084). 
104 Св. Максим Изповедник, Глави за любовта ІV, 74 (PG 90, 1065 С). 
105 Но ако в античната философия и главно у Аристотел онтологичното съдържание на 
добродетелта е основано телеологически, то при св. Максим добродетелта „интериоризира” една 
есхатологична онтология. Докато у Аристотел свободата съществува само като подчинение на 
нормата–телос, то в есхатологичната онтология на логосите свободата предполага една 
онтология в синергия, личностноцентрична онтология, където се осъществява свободен диалог 
между свободни личности (Бог и човек). 
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нравствена дейност по пътя на осъществяването на своята иконичност и затова св. 
Максим ги отнася непосредствено към начина на съществуване на човека по 
подобие106. Екзистенциалното свързване на по подобие с добродетелта има ясни 
онтологично-антропологични предпоставки: човешкото самовластие трябва да 
прояви природното благо чрез гномичното благо като живот съгласно добродетелта, 
а логосът на природата, в който по естествен начин се съдържа образът Божий 
трябва в съгласие със свободната (гномична) воля да настрои душата към Божието 
подобие107. Доколкото добродетелите са самовластно екзистенциално постижение на 
личността за достигането на по подобие108 и са осъществяване на ипостасните 
възможности за съществуване и живот на човешкото иконично битие, то те 
потвърждават истината за динамичния характер на тази иконичност именно във 
връзка с дара на самовластието. Като цяло екзистенциалното свързване на 
онтологичното и нравствено-аскетическото – което се разкрива чрез връзката на 
логос и добродетел – създава една динамична парадигма за иконичната онтология, в 
която самовластието се превръща в ключова антропологична категория. От друга 
страна аретологичното измерение на по подобие потвърждава екзистенциалното 
значение на самовластието и факта, че личностното съществуване не е някаква 
„даденост” или онтологична „завършеност”, а динамично събитие, което предполага 
свободното екзистенциално-аскетическо усилие на човека да достигне пълнотата на 
личното си съществуване по подобие. Тази истина се потвърждава в богословието на 
подвига, което от своя страна е важен елемент в автентичната патристична 
аскетическа онтология на личността.  

Човекът като битие на подвига. В богословската мисъл на св. Максим 
човекът се мисли като битие на подвига – истина, която определя едно ключово 
аскетическо измерение на самата патристична онтология на личността. Тази истина има 
своето антропологично основание в динамичното апофатическо различие между по 
образ и по подобие, доколкото за св. Максим по образ проявява динамичната иконична 
онтология на човека и неговите богодарувани способности за истински живот, а по 
подобие предполага самовластното усилие на волята и свободния подвиг на 
добродетелта109. Подвигът се отнася към най-дълбокия динамизъм на човешката 

                                                 
106 Св. Максим заявява, че Бог е образ и образец на всяка добродетел. Вж. Амбигва 10 (PG 91, 
1117). 
107 „Имам предвид – пише св. Максим – логосът…, който природата същностно и без учение по 
предразположение притежава скрито [в себе си] за безпрепятствено разучаване на биващите неща 
и разгадаване на истината у всичко, което, добре оформено чрез добродетелите (ταῖς ἀρεταῖς), по 
природата си е създадено, за да се придържа в съжителство (συµβίωσιν) със Светия Божий Дух и 
да осъществява божественото „украшение” по подобие (καθ¶ ὁµοίωσιν) на Неговата красота, тъй като 
не му липсват по благодат ни едно от свойствените на божеството неща”. – Въпроси и отговори 
към Таласий, Пролог (PG 90, 264 В). 
108 „Чрез добродетелите като някакви божествени цветове (θείων χρωµάτων) ние получаваме 
точното уподобяване на Бога… Или, казано по друг начин: приготвянето е сиянието, възникващо 
в достойните чрез добродетелта (διὰ τῶν ἀρετῶν), а призоваването е възприемане на обожаващата 
благодат чрез истинското знание. Нали по такъв начин ние ще можем според написаното винаги 
да имаме бели одежди (срв. Екл. 9:8), което означава нрав (ἦθος) радостен благодарение на 
добродетелите, светъл, без всякакъв признак на тъмнина”. - Св. Максим Изповедник, Писмо 1 (PG 
91, 380 А). За връзката на добродетелта с по подобие вж. също Въпроси и отговори към Таласий 
53 (PG 90, 505 А). Вж. Μαντζαρίδη, Γ. Χριστιανική ηθική. Θεσσαλονίκη, 2000, σ. 462.  
109 Вж. св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий 53 (PG 90, 505 А). За това 
традиционно светоотеческо учение вж. Jевтић, jером. Атанасиjе, Аскетика. Београд–Србиње–
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природа, отнесен към самата иконичност на човека: в сътворената човешка природа 
съществуват „характери” на нейната богообразност, които означават конкретни 
засадени сили (ἐµφύτους δυνάµεις), възможности и стремежи (νεῦσις) за истинско 
съществуване и живот на човека110. Според св. Максим Бог е сътворил мъдро човешката 
природа и е засадил в нея сила (за познание на Бога) и ни е дарувал „по природа (κατὰ 
φύσιν) жажда и любов към Него, съединявайки тази естествена жажда с логоса и силата, 
за да можем така лесно да познаем начините (τοὺς τρόπους) за изпълнението на тази 
жажда, да не би, като съгрешим, да пропуснем това, за придобиването на което се 
подвизаваме”111. В контекста на тази динамична концепция за природата св. Максим 
отъждествява подвига с това самовластно движение (αὐτεξούσιος κίνησις) към по 
подобие; подвигът е израстване (αὔξησις – срв. Кол. 2:19) и пълнота (τὸ πλήρωµα, 
πλήρωσις; Еф. 4:13) на богообразната човешка личност в Христос в синергийната среща 
на самовластието и благодатта. В случая динамичното различие между по образ и по 
подобие създава екзистенциалното пространство за подвига и очертава хоризонта на 
светоотеческата аскетическа онтология на личността като събитие на непрестанното 
осъществяване на един личностен тропос на съществуване и живеене на природата κατὰ 
Χριστόν. Екзистенциалната възможност за това движение или подвиг се корени в дара на 
самовластието112 като персонална онтологична привилегия на човека да осъществи 
логосните възможности на своята природа, т.е. своята иконичност в един личностен 
начин на съществуване и живеене по подобие на Христос. За св. Максим подвигът 
предполага личното самовластно екзистенциално-нравствено усилие на човека да 
преодолее психобиологичните прояви на следгреховния тропос на живот и да 
осъществи един начин на съществуване съгласно логоса (κατὰ λόγον) на природата, т.е. 
своята иконичност113, което в действителност означава да осъществи ипостасните си 
възможности за живот чрез диалогично-синергийното си участие в Христос чрез Светия 
Дух. Подвигът или практическата философия (πρακτικὴ φιλοσοφία) е път на блага 
промяна на човешката природа до пълното й оличностяване; това е път на „анаватично” 
интегриране на екзистенциалните възможности на личността да осъществи пълнотата на 
своето съществуване по подобие. Нещо повече, в опитното подвижническо богословие 
на св. Максим събитието на личностното съществуване се конституира от 
самовластната способност на човека да властва над своята природа – разбира се в 
контекста на синергията с благодатта на Духа – при което човекът формира такъв 
тропос на съществуване по подобие на Христос, т.е. формира своята истинска 
персоналност. Практическият метод на подвига обобщава начините, по които 
фрагментираното съществуване на човека се оцелостява в срещата на самовластното 
движение на волята и Божията благодат и се „отваря” за диалогично-синергийната 
среща и общение с Бога във взаимно агапично отдаване. Така за св. Максим подвигът 
има дълбок онтологичен и антропологичен смисъл и е възможен благодарение на 
екзистенциалната способност на самовластието за лично-екстатично преодоляване114 

                                                                                                                            
Ваљево, 2002, 6–7. 
110 Вж. св. Максим Изповедник, Амбигва (PG 91, 1197 D); Амбигва 7 (PG 91, 1077 В); св. 
Григорий Богослов, Слово 28, 17 (PG 36, 48 С); вж. Василиевић, М., Сила у немоћи, у: ΑΡΧΗ ΚΑΙ 
ΤΕΛΟΣ, с. 426. 
111 Св. Максим Изповедник, Амбигва 47 (PG 91, 1361 АВ). 
112 Св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий 6 и 42 (PG 90, 280 D; 428 С). 
113 Св. Максим пише: „Само Бог е благ по природа и само подражателят на Бога е благ по своята 
гноми”. - Глави за любовта ІV, 90 (PG 90, 1069 С). 
114 Екстатичното преодоляване на природата е винаги лично и самовластно движение към 
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на „даденостите” на природата чрез гномичното отдаване (ἐκχώρησιν γνωµικήν)”115 в 
онтологичния перихоресис и синергия с благодатта. Човекът има екзистенциалната 
възможност самовластно да промени противоестествения стремеж към греха в 
реалност или да го отхвърли и в този смисъл той самият се идентифицира като личност 
именно във възможността за самовластно отхвърляне на греха и злото, в гномичното 
отваряне за диалогично синергийно приемане на благодатта. Промяната на тропоса на 
съществуване и живот предполага екзистенциалното равнище на самовластието116, 
защото благата промяна на природата и „отварянето” към благодатта са възможни само 
като самовластно движение на волята117 към пълнотата на съществуването и живота 
според логоса на природа, т.е. към цялостната истина за личността. Очевидно св. 
Максим поставя дара на самовластието в центъра на своето богословие на подвига и му 
придава дълбок антропологичен смисъл, доколкото то е персоналната екзистенциална 
способност на човека да насочва своята нравствена дейност за осъществяването на 
една действена диалогично-синергийна онтология. Богословието на подвига разкрива 
самовластието не само като проява на човешката иконичност, а като синергиен 
конституент на човешкото съществуване118, чрез който тази иконичност се 
осъществява като пълнота на личностното съществуване по подобие на Христос. Тук 
богословието на подвига потвърждава връзката на образ и подражание, доколкото в 
същността си подвигът е подражание (µίµησις) на Христос и има за цел 
възстановяването на човешкото богоподобие чрез проявяване на божествените 
добродетели (и на истинното богопознание)119 като знаци за участието по благодат в 
новия начин на съществуване на Христос, като одежди и отблясъци на благодатното 
състояние на обожение. От тази перспектива самовластието насочва нравствената 
дейност на човека съгласно истината за личностното съществуване и по този начин 
осъществява пълнотата на своята иконичност по диалогично-синергиен начин като 
уподобяване на ипостасния начин на съществуване на Христос чрез благодатта на Духа. 

В богословието на св. Максим това подвижническо измерение на човешката 
иконичност има същностно агапитологично измерение, доколкото според него 
крайната цел на истинската философия е състоянието на любов (τῆς ἀγαπητικῆς 

                                                                                                                            
Божията воля, която преобразява границите на тварността на природата по благодат. Вж. св. 
Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий (PG 90, 608 А). По-подробно вж. 
Василиевић, М., Сила у немоћи, 430–431. 
115 Вж. св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий (PG 90, 608 А). Аскетическите 
писатели често говорят за екстаза, но не в смисъл на някакъв натуралистичен нагон за „излизане” 
от границите на природния субект (за да се установи някакво интерсубективно отношение), а 
екстаз на самата природа, която не променя своя логос. По-подробно вж. Λουδοβίκος, Νικ. πρωτ. Ἡ 
κλειστή πνευµατικότητα…, 282–290; Василиевић, М., Сила у немоћи, 423–434. 
116 Вж. св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий 42 (PG 90, 405); вж. Blowers, P. 
Gentiles of the Soul, p. 79. 
117 Според св. Максим подвигът има за цел придобиването на самовластното, лично волево 
(γνωµική) оделотворяване на движението към пълнотата на съществуването и живота. Вж. св. 
Максим Изповедник, Амбигва 7 (PG 91, 1085 С). 
118 Църковните отци са категорични, че човекът не може да осъществи пълнотата на по подобие 
само чрез своето самовластие, а винаги в синергия с благодатта. Вж. бл. Диадох Фотикийски, 
Подвижническо слово 85; св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий 15 (PG 90, 
297 ВС). 
119 Вж. св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий 53 (PG 90, 505 А); вж. също 
Thunberg, L., Microcosm and Mediator…, р. 133. 
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καταστάσεως)120, т.е. достигането на един агапичен начин на съществуване. 
Последният смисъл на подвига е аскетическото упражняване на екзистенциалната 
привилегия на самовластието за постигането на този агапичен начин на живеене, 
т.е. на жертвено и любящо съ-живеене с Д/другия в Църквата, при което човекът 
осъществява личните и кинонийните си възможности за съществуване. За св. Максим 
любовта е основна онтологична и антропологична категория и се отнася към самата 
метафизична сърцевина на иконичната онтология на човека, защото „само и 
единствено тя (любовта)… показва, че човекът е сътворен по образа (κατ¶ εἰκόνα) на 
Твореца”121. Следователно сътворяването на човека по образ конституира неговото 
личностно съществуване като дар и призив за осъществяването на един агапичен 
начин на съществуване, при което любовта е sine qua non за самовластното 
осъществяване на движението от по образ до по подобие и за достигането на 
обожение122. За св. Максим любовта към Бога и ближния има дълбоко христологично 
и сотириологично значение: любовта пронизва цялото дело на спасението – от 
сътворението до изкуплението и обожението – в което Христос ни показва 
божествения начин на живот (πολιτείαν θεοειδοῦς ζωῆς)123, което е среща на Божието 
човеколюбие и човешката любов124. В тази перспектива любовта е най-дълбокото 
съдържание и смисъл на подражанието (µίµησις) и уподобяването (οµοίωσις) на 
Христос, доколкото като всеобхватно агапично състояние (ἀγαπητική κατάστασις) тя е 
възстановяване на личностните и кинонийни възможности на автентично 
съществуване и живеене κατὰ Χριστόν. Любовта е едновременно и пътят, и целта на 
всяко движение на човека към спасението и обожението в Христос и в този смисъл тя 
конституира етосното устройство на живота, т.е. тропоса на съществуване, който 
проявява екзистенциалната пълнота на личностното съществуване по подобие. В една 
конкретна антропологична перспектива любовта е основа и предел на диалогичното 
отношение–общение и взаимност с Бога и ближния, което я превръща в 
екзистенциална основа и предел на личностното съществуване като диалогично-
кинонийно събитие. За св. Максим обаче това е възможно в Църквата като топос и 
тропос, по който човекът осъществява еклисиалния (= евхаристийния) начин на 

                                                 
120 В Глави за любовта св. Максим посочва това състояние на любов като цел на истинската 
философия и подчертава, че който не върви по този път няма да участва в общението с Христос. 
Вж. ІV, 30 (PG 90, 1053 D). 
121 Св. Максим Изповедник, Писмо 2 (PG 91, 396). Бл. Диадох също отнася осъществяването на 
Божието подобие към любовта. Вж. Подвижническо слово 4. Това позволява на богословската 
антропология да отъждестви личността с агапичния начин на съществуване. 
122 Вж. Törönen, M. Union and Distinction in the Thought of St Maximus the Confessor. Oxford, 2007, 
p. 168. 
123 Когато коментира целта на въплъщението, св. Максим пише: „Въплъщавайки се от Светия 
Дух и от Светата Дева, той (Логосът) ни е показал божествения начин на живеене (πολιτείαν 
θεοειδοῦς ζωῆς), давайки светите заповеди, обещавайки Царството Небесно на онези, които ще 
живеят според тях”. – Подвижническо слово 1 (PG 90, 912). 
124 Вж. св. Максим Изповедник, Амбигва 7 (PG 91, 1073 СD); Въпроси и отговори към Таласий 40 
(PG 90, 397 В); 54 (90, 513 D–516 А); Писмо 2 (PG 91, 401 ВС). Пълният смисъл на заповедта за 
любовта към Бога и към ближния се открива във връзка с целта (σκοπός) на Бога в делото на 
спасението – Синът и Логосът Божий се въплъщава от любов, за да спази като човек заповедта за 
любовта към Бога и ближния и така да я направи основа (θεµέλιον) на човешкото спасение. Вж. св. 
Максим Изповедник, Подвижническо слово 1 (PG 90, 912). За връзката между подражанието на 
Христос и обожението в любовта по-подробно вж. Μαντζαρίδη, Γ., Χριστιανική ηθική, 256–269. 
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съществуване и живеене не заради себе си (ἑαυτῷ), а заради другите (ἀλλήλοις)125 и 
така осъществява пълната иконичност на своето битие κατὰ Χριστόν, т.е. става 
истинска личност по подобие на Христос. От тази перспектива иконичността на 
човека наистина се мисли в рамките на една действена диалогично-синергийна 
онтология на участието и взаимността, но тази онтология има за свой всеобхватен 
хоризонт църковния начин на съществуване в Христос чрез благодатта на Светия 
Дух, което е и есхатологичната истина за човека. 

 
Заключение 

 
От всичко казано дотук могат да бъдат направени няколко основни 

заключения:  
1) В богословската мисъл на св. Максим иконичността на човека се мисли в 

една изцяло динамична перспектива, в която човешкото съществуване е дар и призив 
за участие в есхатологичната диалогична среща с Бога в новия начин на 
съществуване на Христос. Това означава, че събитието на личностното съществуване 
(= ипостасността) не може да се мисли в категориите на някаква „гола” онтология, а в 
контекста на една действена онтология на участието, което е самовластно-
синергийно участие в ипостасния начин на съществуване на Христос в Светия Дух. 
Следователно иконичността на човека не предполага някаква онтологична 
„завършеност” или „съвършенство” на човека, а има смисъл само в хоризонта на 
действеното осъществяване на есхатологичната цел на човешкото съществуване в 
един личностен тропос на съществуване и живеене κατὰ Χριστόν. Тази динамична 
концепция за иконичността на човека би могла да служи като аргумент в 
обосноваването на една динамична отворена и персонална антропология на 
обожението в христологичен ключ.  

2) Динамичната концепция за иконичността на човека у св. Максим 
превръща самовластието в основна антропологична категория, която обозначава 
персоналната онтологична привилегия и екзистенциалната възможност на човека да 
осъществи своите ипостасни възможности за живот, т.е. своята ипостасност κατὰ 
Χριστόν. Самовластието е „топоса”, в който св. Максим въвежда волята в онтологията 
на човешкото съществуване и именно дарът на самовластието конституира 
способността на човека да осъществи своите логосни и ипостасни възможности за 
живот в един конкретен персонален тропос на съществуване, т.е. в конкретна 
ипостас. В този антропологичен дискурс категорията самовластие несъмнено има 
важно значение за начина, по който съвременното богословие артикулира истината 
за личността в контекста на една диалогично-синергийна онтология на участието и 
взаимността в ключа на христологията и еклисиологията. Нещо повече, този подход 
би могъл да върне темата за волята в съвременната богословска дискусия относно 
онтологията на личността. 

3) Динамичното тълкуване на човешката иконичност посредством 
категорията самовластие в контекста на богословието на личността прави възможен 
така необходимия синтез между ипостасното и енергийното измерение на 
човешкото съществуване, което е залог за преоткриването на автентичната 
патристична аскетическа онтология на личността. Въвеждането на самовластието и 
волята като същностен конститутивен елемент на човешкото съществуване в 

                                                 
125 Св. Максим Изповедник, Мистагогия 1, 3 (PG 91, 665 CD). 
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перспективата на светоотеческата теория за личността може да помогне за 
преодоляването на някои постмодерни богословски дихотомии, като напр. 
дихотомията личност-природа. От друга страна този подход към светоотеческата 
теория за личността би могъл да позволи екзистенциалното свързване на 
онтологичното и нравствено-аскетическото, което е залог за „католичността” на 
богословското мислене относно антропологията.  
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Svilen Toutekov 
 

ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ AND ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΝ 
THE DYNAMIC INTERPRETATION OF ICONICITY OF MAN IN THE 

THEOLOGICAL THOUGHT OF ST. MAXIMUS THE CONFESSOR 
 
The study focuses on the existential connection between the iconic status of man 

and the gift of self-determination as key anthropological categories in the theological 
reflections of St. Maximus the Confessor. The iconic status brings together man’s 
existential and hypostatic potencies for life, but this status should be understood in a 
dynamic perspective, i.e. as a gift, appeal and invitation for realizing these potencies, 
whereby the self-fulfillment of the personality takes place. Maximus builds his dynamic 
concept of the iconic status of man by means of the key anthropological category 
‘αὐτεξούσιον’ (self-determination), the latter being a personal ontological privilege and an 
existential potency of man to fully realize the potential of his iconic status in likeness to 
Christ.  Self-determination is a fundamental personal category that allows for the iconic 
status to be understood in the perspective of an active, dialogical and synergic ontology of 
participation.         

The existential connection between iconic status and self-determination is 
examined through four fundamental positions in the theology of St. Maximus: the relation 
of ‘in the image’ to ‘in likeness’ according to the apophatic mode of predication; the 
dynamism implied by the terminological pair ‘λόγος-τρόπος’ (principle-mode); the 
aretological perspective; and the truth of man as being-in-feat. Maximus always construes 
the iconic status of man as a dynamic eschatological fulfillment of the iconic status, 
whereby ‘likeness’ is actively achieved. According to contemporary theological 
prosopology, ‘in the image’ constitutes a personal dimension of human existence, whereas 
‘in likeness’ denotes the self-fulfillment of the personality in likeness to Christ. This basic 
anthropological truth is illustrated by the ontological dyad ‘λόγος-τρόπος’ (principle-
mode). The terminological pair implies that whenever human nature is examined, a certain 
way of existence is referred to. Of crucial importance here is the ontological aspect of will, 
because for Maximus precisely the self-determined movement enables the adoption of a 
personal τρόπος (mode) of existence, by which human nature realizes the potencies of its 
logos and perfectly achieves its iconic status in likeness to Christ. St. Maximus interprets 
this anthropological truth also in aretological perspective, as for him virtue is the most 
authentic way of existence and, consequently, a means and a way to the realization of the 
iconic status of man through synergy and περιχώρησις (interpenetration) with the grace of 
the Holy Spirit in Christ. In the end, the dynamic concept of the iconic status of man is 
revealed by demonstrating that feat manifests the most profound dynamism of human 
nature, i. e. its ultimate goal to attain likeness and deification in Christ through the grace of 
the Spirit. The purpose of this personal ascetic effort is the achieving of a loving 
(determined by άγάπη) mode of existence, which, for Maximus, is identical with the 
ontological content of the person as a bearer of the divine image. In conclusion, the 
dynamic interpretation of the iconic status of man confirms that: 1) the iconic status is 
always a gift and an invitation to realize the truth of being in Christ; 2) self-determination is 
a basic anthropological category, which enables the realization of the personal τρόπος 
(mode) of existence; 3) it is possible to make synthesis of the energetic and the hypostatic 
dimension of human existence and, hence, of the spheres of ontology, on the one hand, and 
of ethics and ascetics, on the other.    
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ТЕОЛОГИЈА И СТАБИЛНОСТ СИМБОЛИЧКОГ ПОРЕТКА 
ДЕЛА СВ. СИМЕОНА НОВОГ БОГОСЛОВА И СЕЋАЊА 

НА НЕРВНУ БОЛЕСТ СУДИЈЕ ШРЕБЕРА 
 
Апстракт: У тексту ћу изнети елементе теологије св. Симеона Новог 

Богослова и судије Данијела Пола Шребера. Св. Симеон Нови Богослов био је 
византијски богослов, мистик и песник. Судија Шребер, до избијања своје психичке 
болести, параноје, није био заинтересован за теолошка питања.  Теологију св. 
Симеона карактерише еросна екстаза, љубавна чежња усмерена ка божанском 
Другом. У његовој теологији, подвиг и покајање су у функцији уподобљавања 
божанском идеалу и виђењу светлости које води истинском богопознању. Описујући 
своје мистичко искуство, св. Симеон има муке са речима. Оне долазео отуд што се 
мистичко искуство, које захтева ступање субјекта у симболички поредак, налази са 
оне стране означитеља. За разлику од Симеонове веселе теологије, теологија судије 
Шребера је суморна теологија. У Шреберовој теологији бог није јединствено, већ 
раздељено биће с мноштвом контрадикторних особина. Бог је и свемогућ и 
повредив, и творац свега постојећег и егоистично биће. Оваква представа 
божанског настаје као последица изопштавања фалусног означитеља и регресије на 
стадијум огледала. На нивоу стадијума огледала, немогуће је искусити ужитак 
мистика. Услед  немогућности субјекта да ступи у симболички поредак, изостају 
присан начин обраћања Богу и радост која прати мистичко искуство. 

Кључне речи: теологија, субјекат, мистичко искуство, фалусни означитељ, 
симболички поредак. 

 
У тексту што следи изложићу елементе теологије св. Симеона Новог 

Богослова  и судије Данијела Пола Шребера. Св. Симеон био је византијски 
богослов, мистик и песник1. Судија Шребер, до избијања своје душевне болести, 
параноје, није био заинтересован за теолошка питања. Св. Симеон је своју теологију 
изложио у својим беседама, писмима и химнама; Шребер у свом аутобиографском 
делу Сећања на нервну болест.  

Ова два аутора, како ће се то из даљег текста видети, имају различиту 
представу Бога. Намера ми је да покажем да се различитост Симеонове и Шреброве 
представе божанског не може објаснити утицајем традиције, културе и времена у 
коме су живели, већ да она проистиче из односа субјекта према означитељу. 
 

                                                 
1 О животу св. Симеона, уп. Stethatos 1928, Turner 1990, Turner 2009, Кривошеин 1998, Meкгaкин 
2009, 67; 56–76.  
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* 
 

У својим текстовима2, на основу сопственог мистичког искуства, свети 
Симеон Нови Богослов говори о могућности боговиђења током овоземаљског 
живота. У складу са православним предањем, богословље св. Симеона је апофатичко. 
Он ће много пута поновити да је Бог недокучив, недоступан, несаздан, беспочетан, 
непојаман и невидиљив. Бог се нити речју може исказати, нити умом разумети3.  

По својој суштини неприступан и недостижан Бог се открива твари кроз 
своје енергије. Верни, говори св. Симеон, примају знање кроз различите и 
многообразне знаке. Примају га кроз тајанствена и неизрецива дејства, кроз божанска 
откривења, услед чега се њихова вера увећава те они усходе љубави Божијој4.  

Свако боговиђење (виђење светлости), говори св. Симеон, јесте 
Триипостасно. „Бог је светлост (ЈН.1,5), и то светлост бескрајна и непојамна, а оно 
што је око њега јесте светлост која се сједињује и нераздељиво раздељује на Лица, те 
је Отац светлост, Син је светлост и Дух Свети је светлост. Они су једна светлост 
проста несложена, безвремена, савечна, једночасна и једнославна“ 5. 

Боговиђење, виђење нефигуралне, неприступне светлости, „незалазног 
сијања“, наступа као резултат подвига. За пуноћу хришћанског живота није довољно 
само крштење. Пунини хришћанског живота води мистичко крштење Светим Духом 
(човеково друго крштење) до кога се стиже подвигом и покајањем. Није довољно да 
човек разда имање, остави пријатеље и обуче се у монашки образ. Сиромаштво и 
нестицање немају плода уколико се човек не уздржи од греха и грешних помисли и 
уколико се не покаје, не зарида и не очисти себе сузама6.  

Сузе трансформишу, умивају и чисте душу да би, потом, подариле виђење 
Божанске светлости. „Јер то покајање које се непрестано, како рекосмо, до смрти 
савршава са болом и муком и мало по мало доводи нас до тога да лијемо горке сузе 
којима се чисти и омива нечистота душе, а после тога удахњује нам чисто покајање, 
горке сузе претвара у слатке и рађа вечну радост у срцима нашим, дајући нам да 
видимо незалазну светлост“ 7. Боговиђење и јединство са Богом почињу овде, али 
добијају пуноћу у будућем веку, после васкрсења. 

У складу са својим максимализмом, Симеон сматра да је Бога могуће 
познати само виђењем светлости која од њега исходи. Бога не познаје онај ко га није 
видео. Само слушање није довољно, јер није речено „казивање“ или „реч познања“, 
већ „познања светлост“ 8. Светлост доноси познање, јер „Бог је светлост и приказује 
се као светлост. Дакле, прво познање Бога бива у светлости, као и што код човека 
прво слушамо о њему, затим га видимо, и када га видимо знамо да је човек о ком смо 
слушали“ 9.  

                                                 
2Приликом навођења химни и беседа св. Симеона имаћу у виду српски превод. Уп. Преподобни 
Симеон Нови Богослов 2005. Ипак, у тексту ћу се највише користити делима св. Симеона по 
издању Sources Chrétiennes. Уп. Syméon le Nouveau Théologien 1963/1964/1965, Syméon le Nouveau 
Théologien 1966/1967 као и Syméon le Nouveau Théologien 1969. Користићу скраћеницу Cath. за 
Симеонове Речи оглашенима. Скраћеницу Theo. и Eth. ћу користити за Богословске и Етичке Речи 
(поглавља). Скраћеницом Hymn. ћу означити Симеонове химне.  Приликом цитирања химни, 
узећу у обзир и превод на српски језик. Уп. Св. Симеон Нови Богослов 1994.  
3 Theol. 1.  140. 
4 Тheol. 3.  195–200. 
5 Theol. 3.  135–145. 
6 Cath.5.   80–100. 
7 Cath. 4.  670–680. 
8 Eth. 5.  250–260. 
9 Eth. 5.  275–280. 
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Човек не може да се научи вољи Божијој, уколико не види Бога. Знање о 
Богу не долази од науке, већ потиче од осијања Светим Духом ума човека 
ослобођеног греха10. Нико не може правилно да замисли оно што припада Светој 
Тројици, нити то да искаже само на основу Писама, „јер знање о томе припада онима 
чији ум свакога дана осијава Свети Дух због чистоте душе... Њима припада знање 
божанског, њима као и апостолима, Христос говори као онима који се угледају на 
њих; Вама је дано да знате тајне Божије, а осталима бива у причама (ЛК. 8, 10)“11.  
 

* 
 

Прво мистичко искуство светог Симеона Новог Богослова (док је још увек 
био мирјанин) није наступило као резултат неког наглашеног подвига, већ се 
појавило као дар благодати и молитве. Док је стајао и говорио „Боже, милостив буди 
мени грешном“, чинећи то више умом но устима, изненада се са висине појавило 
озарење, испуњавајући сав простор. Младић није знао где се налази и да ли гази по 
земљи. Заборавивши на страх и бриге и читав свет, сјединио се са невесташтвеном 
светлошћу12. Ово, као и сва потоња виђења, било је праћено неизрецивом радошћу.  

Друго виђење светлости дошло је као резултат аскезе, након чињења многих 
сурових подвига и дела. Св. Симеон саопштава да је тада видео „тек зрачак оне 
преслатке и божанске светлости, а сазрцање које сам ономад видео досад се нисам 
удостојио да видим поново“ 13. 

Када је Симеон почео да се моли и када је ничице пао на земљу, обасјала га 
је изобилна светлост која је узела себи читав његов ум и душу.  Заборавио је и место 
на коме се налази, и ко је, и шта је, па је завапио: “Господе помилуј“. Није знао да ли 
је у телу или ван тела општио са том светлошћу која му је улила „велику радост, 
умно осећање и сладост која превазилази сваки укус видљивог, а уз то и заборав свих 
житејских помисли“ 14... 

У својим беседама и химнама, Св. Симеон ће често говорити о чежњи за 
божанском светлошћу, усхићењу и радости када се она јави и болу када ишчезава. 
Оно што чисти душом поимају и виде јесте светлост Божанства. Ову светлост једу 
духовним устима ума и душе, а њеном красотом и сладошћу никада не могу да се 
насите. „Јер, њихова се жудња стално изнова распаљује од сладости и силније гори,  
па ако им се неки пут не покаже толико јасно, осећају се као да су све изгубили, а ако 
она пожели да се накратко и сасвим сакрије од њих, то у њима изазива оштар и 
неиздрживи бол неисказане чежње“ 15.    

Описујући своје мистичко искуство, Симеон  има муке са речима. У својим 
првим виђењима, када је био почетник у духовном животу, говориће о јављању 
светлости, слатке светлости коју његов ум не може да опише. И у описима на које 
наилазимо у химнама,  које су настале у периоду његове духовне зрелости, Симеон 
ће говорити о својој немоћи да опише искуство виђења нефигуралне, трисвете 
светлости. Питаће се како речју да опише, које перо да испише, који језик да изрекне 

                                                 
10 Eth. 9.  65–75. 
11 Eth. 9.  75–80. 
12 Cath. 22.  90–100. 
13 Cатh. 22.  315–320. 
14 Cath. 16.  100–105. 
15 Eth.4.  865–875.  
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оно што се у њему збива, савршава по дан цео....16 Појављивање огња унутар његовог 
срца Симеон не тумачи, нити за то налази израза, јер он види невидиво, савршено, 
Безоблинчно, Просто сасвим Несложено, величином Безгранично17.  Он не опажа ни 
почетак, ни средину, ни крај, те не може да изрекне оно што види. Оно што је 
Симеону тешко да опише јесте неизрециво  јединство, мешање без смешивости 
енергије двеју природа, створене и нестворене. Реч је о јединству по причасности 
(општењу), а не јединству по суштини. Симеон говори: „Возглављена се целина – 
чини ми се – то сагледа, али не суштаствовањем (по суштини) но учешћем“ 18... 
Суштина Божија је вечно трансцедентна, са оне стране сваког имена, сваког израза. 
Стога, Симеон види, жели да каже, али речи не налази. 
 

* 
                                                                          

Данијел Пол Шребер био је син лекара др Данијела Готлоба Морица 
Шребера,  који је током деветнаестог века имао статус водећег ауторита за питања 
дечјег васпитања и образовања. Шребер је рођен 1842. године. Завршио је Правни 
факултет. Био је ожењен, али није имао деце19.   

Месец дана пре избијања његове психичке болести (параноје), Шребер је 
ступио  на дужност председника Сената другостепеног суда у Дрездену. Сећања на 
нервну болест почео је да пише током свог боравка у азилу Зоненштајн. У почетку, 
Шребер није размишљао о објављивању своје књиге. Ова идеја појавила се тек 
касније, када је прилично одмакао са писањем. Упркос извесним недоумицама (које 
су се тицале обзира према „још живим особама“), он се одлучио да објави  Сећања 
сматрајући да би за науку и спознају религиозних истина било од значаја када би 
експерти, још за његовог живота, подвргли истраживању његово тело и психичка 
дожиљавања.  

Шреберова Сећања, објављена 1903. год., изазвала су прилично велико 
интересовање код психијатара. Ипак, да се Фројд није заинтересовао за његову 
књигу, она би вероватно брзо пала у заборав. Иако никада није упознао судију 
Шребера, тумачећи његове суманутости забележене у Сећањима, Фројд је изнео 
своју тезу о повезаности хомосексуалности и параноје20.  

У свом тексту Пароноја и хомосекусалност, Фројд  запажа да је Шреберов 
однос према богу пун унутрашњих контрадикција, а да његов теолошки систем 
представља мешавину „плиткости и оштроумности, позајмљеног и оригиналног“ 21. И 
заиста, у Шреберовом теолошком систему наићи ћемо на нека општа места. Примера 
ради, уводећи читаоца у своје спознаје о оностраном, истине које су му се откривале 
од када је захваљујући својој болести ступио у специфичан однос са богом, Шребер 
наглашава да се ради о феноменима који се не могу описати речима и који 
превазилазе људску моћ поимања. Иако се ради о стварима које никада не може у 
потпуности да разуме, човек мора у њих да верује. Он „мора да се помири са 
чињеницом да постоје ствари које су истините, иако не може да их разуме“ 22.  

                                                 
16 Hymn. 11.  30–35. 
17 Hymn. 1.  20–25. 
18 Hymn. 1.  25–30. 
19 Уп. Dinage 2000. 
20 Уп. Фројд 2003.  
21 Уп. Фројд 2003, 24. 
22 Уп. Schreber 2000, 16. 
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У даљем тексту наилазимо на представу бога и људске душе која се, како то 
и сам аутор наводи, битно разликује од оне на коју наилазимо у оквиру хришћанске 
традиције. Шреберова концепција душе представња агломерат учења о бесмртности 
душе и физиолошког редукционизма карактеристичног за неурологију тог доба23. 
Људска душа се, наводи Шребер, налази у нервима тела. Неки нерви имају могућност 
само да примају опажаје, док други нерви, нерви ума, могу да примају и задржавају 
менталне утиске. Сваки поједини нерв разума, уверава нас Шребер, репрезентује 
целокупну духовну индивидуалност људског бића. Смрт не води уништењу душе, јер 
импресије које је човек примио остају везане за нерве. Душа се тада налази у стању 
хибернације и може бити враћена у живот. 

Шреберов бог није једноставно, већ подељено биће. Ево шта о томе каже 
Шребер: „Над предворјима неба лебдео је сам бог, који је за разлику од ових 
„предњих“ божијих царстава означен и као „задња“ божија царства. Задња божија 
царства су на неки чудан начин подељена (и још увек се деле) на једног нижег 
(Ахриман) и једног вишег бога (Ормузд). Нижи бог је наклоњен народима смеђе расе 
(семитима), а виши народима светле расе (аријевцима)“24. Ова два бога, иако 
јединствена по својој свемоћи, представљају два одвојена бића, која поседују свој 
сопствени егоизам и нагон самоодржања и стога теже да један другог истисну. 

Једна од контрадикција Шреберове теологије јесте да је бог истовремено и 
свемоћно и рањиво биће. Божија свемоћ огледа се у томе што његови нерви имају 
способност да се претворе у све ствари постојећег света, те се називају зрацима. 
Светлост и топлота сунца која даје живот органском свету представља 
манифестацију моћи бога, његове креативне снаге која је усмерена ка земљи.   

Пошто је завршио са стварањем, бог се повукао од људи на неизмерну 
удаљеност. Шреберов бог није спреман да страда за људски род. Он се повлачи од 
своје творевине, јер га она може повредити. Само изузетно се меша директно у 
судбину народа и индивидуа „јер је приближавање живим бићима повезано са 
извесним опасностима чак и за самог бога“ 25. Нерви људског бића могу доспети у 
стање повишене ексцитације. Тада они имају снагу да привуку и заробе нерве бога, те 
угрозе његово постојање. Редован контакт са богом човек остварује тек после смрти. 

Једна од специфичности Шреберове представе бога, на коју наилазимо на 
многим местима у Сећањима, јесте да бог не разуме живе људе нити зна како да 
поступа са њима, већ у складу са поретком света комуницира само са лешевима. 
Шреберов бог је персекутиван бог, који не разуме људску природу. Он терорише 
човека. Шребера је подвргао менталној тортури „присилног размишљања“, тј. морао 
је да мисли непрестано, без природног права да нервима ума пружи неопходан 
одмор. Чим би престао да размишља, бог би помислио да је малоуман и повукао би 
се од њега.  

Шреберов бог није биће које воли, нити биће кога је могуће волети. Он је 
доминантно претеће биће, које је у човеку изазива страх од анихилације. Већ од 
првог контакта са богом, Шреберово тело је постало објекат божије деструкције. 
Божија чуда довела су до тога да је извесно време имао другачије срце; његова плућа 
била су привремено уништена; једно од најужаснијих чуда било је чудо-притиска-на-

                                                 
23 Шребер је прочитао неке књиге из неурологије које му је др Вебер, током његовог боравка у 
азилу Зоненштајн, ставио на располагање. Врло је вероватно да је, макар површно, био упознат са 
овом облашћу.  
24 Уп. Schreber 2000, 30. 
25 Уп. Schreber 2000, 23. 
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груди које је поднео бар десетину пута; једно време је живео без стомака; неколико 
пута је појео сопствени фарникс. У сваком случају, наводи Шребер, да је било које 
људско биће било на његовом месту, ова божија чуда би имала фатални исход. 

Бог је изложио Шреберово тело трансформацији настојећи да му одузме 
мушкост и претвори га у жену. У почетку, Шребер је сматрао да је иницијатор ове 
трансформације његов лекар, проф. Флехсиг, који је пронашао начин да се уздигне у 
небо и постане вођа зрака, а да претходно није умро. Шребер је тврдио да је скована 
завера против њега са циљем да се његова душа препусти једном човеку (тј. 
Флехсигу), а да му се његово тело, преображено у женско, преда ради сексуалне 
злоупотребе. „Немам ни најмању сумњу да је ова завера постојала, иако се не 
усуђујем да кажем да је професор Флехсиг у њој учествовао као људско биће“ 26. У то 
време, Шребер је Флехсига сматрао својим непријатељем, а бога својим савезником. 
Тек након извесног времена пало му је на памет да је „бог мора знати, ако није био и 
зачетник плана да се његова душа усмрти, а тело жртвује као тело дроље“ 27. 

Предстојећи процес одузимања мушкости је у почетним фазама Шреберових 
суманутости доживљен као прогањање и унижење. Потом следи фаза помирења и 
прихватања, тј. фаза развоја месијанских суманутих идеја које су у извештају др 
Вебера сажете на следећи начин: „Врхунац суманутог система пацијента чини његово 
веровање да је позван да спасе свет и људима поврати изгубљено блаженство... 
најбитније у његовој спаситељској мисији је то што мора уследити његово 
претварање у жену. Не ради се о томе да он жели да се преобрази у жену већ о 
једном „мора“ које је утемељено у поретку света и којем никако не може утећи, ма 
колико да би он задржао своју часну мушку улогу у животу. Али, ни он сам, нити 
остало човечанство, не може задобити онострани живот, ако се претходно, уз помоћ 
божијег чуда не претвори у жену – што би потрајало годинама, можда и деценијама... 
Он осећа да је у његово тело већ прешао огроман број женских нерава из којих ће 
директном Божијом оплодњом потећи нови људи“ 28. 
 

* 
 

Фројд је сматрао да се Шреберове суманутости прогањања које су се 
иницијално односиле на Флехсига могу протумачити продором хомосексуалног 
либида. „Особа за којом је чезнуо, постаје сада његов прогонитељ, а садржај 
фантазије жеље претвара се у садржај његовог прогањања. Када је било немогуће 
помирити се са улогом женске блуднице према свом лекару, онда задатак да самоме 
богу пружи насладу коју тражи, није наишао на исти отпор његовог ега. Узимање 
мушкости није више срамота; оно је у складу са поретком света. „Нови људи из 
Шреберовог духа“ мислио је он, поштоваће као свог претка овог човека који је у 
својој суманутости веровао да је жртва прогањања. Тако је пронађен излаз којим су 
обе стране задовољене. Его је добио надокнаду у суманутој идеји величине, али се и 
фантазија жеље пробила и постала прихватљива“ 29. 

Фројд је сматрао да се психодинамика параноје може објаснити међуигром 
одређених исказа, из чега следи да параноја има пропозициону структуру као и 
неурозе. Сви облици параноје се, према Фројду, могу објаснити као порицање једног 

                                                 
26 Уп. Schreber 2000, 60. 
27 Уп. Schreber 2000, 66. 
28 Уп. Schreber 2000, 333–334. 
29 Уп. Фројд  2003, 51–52. 
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јединог става Ја (мушкарац) волим њега (мушкарца). Порицање овог става резулутује 
следећим Ја га не волим, ја га мрзим“ . Овај садржај код параноика не може постати 
свестан у овом облику. Оно што му обезбеђује продор у свест јесте механизам 
пројекције, посредством кога се став Ја га мрзим трансформише у став Он ме мрзи 
(прогони), што ми даје оправдање да ја њега мрзим – јер ме прогања30. 

 Механизам пројекције је битан, али не и довољан за стварање симптома 
параноје. Симптом параноје се не може јавити без механизма потискивања, тј 
неуспелог потискивање, односно  повратка потиснутог. Штавише, параноја баца 
светло на процес правог потискивања који се састоји од одвајања либида од особа 
или ствари. Повлачење либида са особа из спољашњег света произвела је код 
Шребера уверење о скорој пропасти света. При крају свог боравка на Флехсиговој 
клиници мислио је да је тај рок већ истекао, а да је он једини човек који је преостао. 
Малобројне људе које је виђао доживљавао је као „очудотворене, на брзину склепане 
мушкарце“. Фројд даље наставља да се овакво одвајање либида одвија и у нормалном 
душевном животу. Особеност параноика је та што се ослобођени либидо везује за его 
и резултује мегаломанијом. 
 

* 
 
Фројду је недостајала теорија психозе. Он је психотичне феномене 

објашњавао посредством неуротичних механизама. Неурозе, говори нам Лакан, 
припадају симболичком поретку, док се суманутости јављају у сасвим другачијем 
регистру. „Када Фројд објашњава суманутости посредством нарцистичке регресије 
либида, повлачењем катекси...то значи да је жеља која се препознаје у суманутостима 
ситуирана на потпуно другачијем нивоу од жеље која је препознатљива код 
неурозе“ 31.  

Оно што, према Лакану, карактерише психозу, није потискивање, већ 
изопштавање32. Структурални дефект код психоза, по чему се оне и разликују од 
неуроза треба тражити у одсуству Имена Оца на месту Другог, тј. у неуспеху очинске 
метафоре. Оно што изостаје код психоза је примордијална афирмација, Bejahung. 
Према Фројду, она претходи опорицању, Verneninug, јер омогућава регистровање 
потиснутог означитеља у текст симболичког несвесног. Како то Фројдови текстови 
указују, нарочито 52. писмо Флису, примордијално Bejahung се односи на означитељ. 
Код психоза, Име Оца је изопштено. Догађа се Verwerfung, што даље резултује 
празнином у Другом, несвесном: „У тачци у којој је Име Оца позвано на 
капитулацију...чиста и једноставна празнина настаје у несвесном“ 33. Изопштавање 
означитеља има за последицу остајање у нарцистичком, огледалном односу са 
мајком. То даље „покреће низ прерада означитеља...док се не достигне ниво у којем 
се означитељ и означено не стабилизују у делузионој метафори“ 34.  

Другим речима, код психоза долази до пада у имагинарно и губитка 
диференцијације. У Шреберовом случају, топографска регресија на стадијум 
огледала резултује фантазијама одузимања мушкости и претварања у жену. „Јер у 
пољу имагинарног, отворена је празнина као реакција на одсуство симболичке 

                                                 
30 Уп. Фројд 2003. 
31 Уп. Lacan 1993, 104. 
32 Уп. Lacan 1993.  
33 Уп. Lacan 2004, 207. 
34 Уп. Lacan 2004, 196. 
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метафоре, празнина која једино може бити елиминисана посредством Еntmannung, 
емаскулације“ 35. Пошто субјекат не може да буде фалус који мајка жели, он постаје 
жена коју желе мушкарци. 

Шреберово мирење са трансформацијом у жену посредством које ће бити 
спашен људски род, то јест, његова мегаломанија, према Лакану, није у функцији 
прихватања хомосексуалности. Узрок овог феномена је тај што је Шребер као 
субјекат умро. У Сећањима наилазимо на многе показатеље симболичке смрти 
субјекта настале услед изопштавања фалусног означитеља. Један од њих су гласови 
који су Шреберу говорили да је он „лепрозни леш који води други лепрозни леш“. 
Овај исказ који указује на постојање субјектовог парњака, указује на његову 
регресију на стадијум огледала. То је „бриљантан опис, мора се признати, идентитета 
сведеног на суочавање са својим психичким двојником“. 

У Шреберовом случају, говори Лакан, имагинарна структура има два 
аспекта. Први је Шреброва трансексуална пракса, тј. задовољство које му је 
причињавала његова слика у огледалу, када „ништа на његовом телу није одавало да 
је мушкарац“.  Други је Шреброво преображавања у жену које води копулацији са 
Богом. Лаканова теза била је да се посредством ових фантазија субјекат настоји да 
отклони поремећај на нивоу тријадних односа саприпадних имагинарном поретку.  

Овај комплексан процес ће Лакан покушати да формализује и прикаже  
посредством схеме. Првo ће увести схему R, која репрезентује исход нормалног 
развоја, а потом схему I, која репрезентује психотичну организацију. 

 

 
 
 A – Други ; I – Имагинарно; I – его идеал; M – означитељ примордијалног 

објекта (мајке); P – позиција Имена Оца на месту Другог; S – Субјекат; S – 
Симболичко; R –Реално; F –  Фалус (имагинарни објекат); i – огледална слика; m - 
Его; a – обејкат мало a; a’– идентификација дететовог Ега са Его идеалом36. 

По Лакану, R схема нам „омогућава да прикажемо односе који упућују на 
преедипалне стадијуме, који свакако нису непостојећи, али који не могу бити 
мишљени у аналитичким терминима (што је очигледно у уздржаном и 
контролисаном раду М. Клајн), већ упућује на прегениталне стадијуме који се 
конституишу наспрам Едиповог комплекса“ 37. 

Када је Име Оца изопштено, настаје поремћај тријадних односа на нивоу 
симболичког регистра којем кореспондира поремећај тријадних односа на нивоу 
имагинарног регистра. Овај процес је Лакан настојао да прикаже посредством схеме I. 

                                                 
35 Уп. Lacan 2004, 199. 
36 Више о овој схеми уп. Lacan 2004, Muller & Richardson 1985, као и Green A., 1983. 
37 Уп. Lacan  2004, 187. 
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Празнина која настаје изопштавањем Имена Оца је на схеми приказана 

хиперболом. Са једне стране ове прзнине, на нивоу симболичких релација, его идеал 
заузима место Другог. Са друге стране празнине, мајчино место бива замењено 
креативном снагом Бога, „божанским Другим“. У пољу имагинарних релација овоме 
кореспондира поремећај који настаје тако што субјекат бива замењен својом 
огледалном сликом. На овај начин, фалус који је изопштен ипак у прикривеном 
облику бива уведен око ивице ове празнине. Ово се манифестује као субјектов 
трансвеститски ужитак пред огледалом и као Шреберова фантазија о трансформацији 
у жену посредством које ће постати фалус за бога. 

 Разматрајући однос између говора и језика код различитих облика 
патологије, Лакан тврди да је у психози субјекат опредмећен у говору без оног у 
самом говору дијалектичког, те да је он ту говорен наместо да говори. Примера ради, 
једне ноћи се доњи бог, Ахриман, обратио Шреберу, рекавши му: “Мрцино!“ У 
вербалним халуцинацијама, говор субјекта се налази у објекту мало а, његовом 
имагинарном парњаку, његовој слици у огледалу38.  

Урушавање симболичког поретка води колапсу граница и фрагментацији 
унутрашпњег света. Директна последица овога је Шреберово конституисање 
фрагментисаног спољашњег света и представе божанског. У Шреберовој теологији, 
бог није јединствено, већ разједињено биће са мноштвом разнородних, 
контрадикторних особина. Бог је и свемогућ и повредив. Он је и творац свега 
постојећег и егоистично биће. Необични Шреберов бог бира Шребера и као објекат 
своје деструкције и као биће које ће оплодити како би он и остали људи задобили 
вечни живот. Шребер је, такође, описао дељење душе свог лекара, Флехсига. Ови 
делови су се множили све док нису почели да представљају сметњу, те је бог послао 
зрак на њих тако да су преживеле само једна или две Флехсигове душе. Шреброва 
представа бога и Флехсигове душе, указује М. Клајн, настаје услед дезинтеграције и 
пројекције делова селфа. На овај начин се креира нарцистички универзум, сачињен 
из мноштва објеката стопљених са деловима селфа субјекта39. 

                                                 
38 Уп. Lacan  1993. 
39 Уп. Klein 1977. 
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* 
 
Шреберова теологија је суморна теологија. У Шреберовој теологији, бог се 

не појављује као велики Други, већ као Шреберов имагинарни парњак. Бог који га 
прогања и терорише, који му се обраћа са Мрцино! натопљен је његовом сопственом 
деструктивношћу. На нивоу стадијума огледала, немогуће је искусити ужитак 
мистика. Услед изопштавања Имена Оца, примећује Лакан, из Сећања изостаје 
близак начин обраћања Богу и радост која прати мистичко искуство. 

 Шреберов однос према богу је еротизован. Однос св. Симеона према Богу је 
христолошки еросан. Шребер се мири са трансформацијом у жену, јер тиме постаје 
божија супруга, фалус за бога. Свети Симеон посредством брачних слика описује 
сједињавање човека са Христом. Он користи ове метафоре како би описао сједињење 
са Богом у духовном браку40. Када се човеку након дугог пута Бог јави, говори св. 
Симеон, човек хвата жељенога, заборавља на свет, „улази у брачни чертог, прилази 
брачној ложници, види женика, постаје учесник духовног брака, испуњава се 
мистичком чашом...“41 

Теологију св.Симеона карактерише еросна екстаза, љубавна тежња усмерена ка 
божанском Другом. Ова никад окончана тежња грчких Отаца Истока, говори Јанарас, 
представља њихов ерос, „односно љубавну тежњу и покрет излажења из индивидуалног 
битисања у простор објеката ради остварења личносног односа. Ерос, дакле, представља 
динамику екстазе, која своје испуњење налази као непосредну усмереност ка истинској 
Другачијости (тј. ка Ономе ко је заиста другачији): „Божански ерос је и екстатичан, јер 
не допушта онима који љубе да буду своји, већ својих љубљених“42. 

Подвиг св. Симеона је у функцији уподобљавања божанском идеалу, 
великом Другом. Врхунац је достизање мистичког брака, потпуно поистовећење са 
Христом, када је Христос у потпуности у човеку, и човек у њему. У 15. Химни 
Симеон говори: 

......сабитујућ тако с Богом 
безобразје тела свога више ни не чувствујући, 
и нама, што целим телом цели Христу подобни смо, 
и уд сваки био би нам – Христос Цели. 
Јер, множином постајући, остаје неделив Један 
те и све из тог мноштва Самим Христом целим бива. 
Тако, дакле, познао би и у прсту моме – Христа, 
И у жиру !...Претрну ли то застиђен ?! 
Али Бог се не постиде да постане сличан теби, 
а ти који сличан Њему постао би – постиде се!43 
Симеонова реторика је збуњивала многе и наводила их на погрешна 

тумачења44. Ипак, у његовом тексту фалус нема статус објекта жеље. Функција 
фалуса је десексуализована. Бог је објекат Симеонове жеље. Оно о чему он говори је 
пунота спајања човека са Богом, пунота Христовог оваплоћења.  

Кривошеин наводи да се Симеон разликовао од осталих грчких отаца 
мистика по томе што је говорио да човек може задобити познање Христа једино у 

                                                 
40 Уп. Кривошеин 1988. 
41 Уп. Eth.  120–129.  
42 Уп. Јанарас 2009, 31. 
43 Hymn 15.  150–170. 
44 Уп. Кривошеин 1988. 
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тренутку у коме он  говори човеку Светим Духом унутар његовог срца45. Једноставно 
виђење светлости не доноси мистички ужитак. Он наступа онда када Божански ум 
почне да беседи и поучава: „Видиш ли каквим те је моја сила човекољубиво учинила 
због мало вере и трпљења који служе као потврда твоје љубави? Гле, налазећи се у 
власти смрти, постао си бесмртан и спутан трулежношћу, налазиш се изнад ње. 
Обитаваш у свету а са мном си, обучен си у тело а не мами те ни једна телесна 
наслада. Слаб ти је вид, али умно видиш. И ја сам те из небића у биће привео.“46 За 
разлику од Шребера, који је говорен од стране свог имагинарног парњака, св. 
Симеону се обраћа божански Други.   

Мистичко искуство захтева конституисање односа са Другима, тј. ступање 
субјекта у симболички поредак. Ступање жене у симболички поредак представља 
услов  ужитка жене, ужитка које се налази са оне стране означитеља.  „Постоји 
ужитак који је њен и који припада томе да „она“ не постоји47 – и који ништа не 
означава. Постоји ужитак који је њен о коме не зна ништа осим да га доживљава – 
толико она о томе зна“ 48.  Постоје и мушкарци који су у томе исто тако добри као и 
жене, јер бити мушкарац не значи бити ситуиран на место означитеља. О томе 
сазнајемо од харизматика као што је Јован од Крста. Или, од нашег Симеона Новог 
Богослова. Сазнајемо да мистичко искуство особа доживљава, али да о њему не може 
да каже ништа... 
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Gordana Vulević 
 

THEOLOGY АND STABILITY OF SYMBOLIC ORDER 
WORKS OF SYMEON THE NEW THEOLOGIAN AND JUDGE SCHREBER’S 

MEMOIRES OF MY NERVOUS ILLNESS 
 
In this paper I will compare some elements of Symeon the New Theologian’s and 

judge Daniel Paul Schreber’s theologies. Symeon the New Theologian was a Byzantine 
monk, mystic and poet. Judge Schreber was not interested in the theological questions until 
the onset of his mental illness, paranoia. Saint Symeon’s theology is characterized by an 
erotic ecstasy, amorous longing for the divine Other. In his theology, ascetism and 
repentance are the ways to conform oneself to the divine ideal and to see the divine light, 
which leads to the true knowledge of God.  St. Symeon wrestled with words because 
mystical experience, which requires entering into the symbolic order, is beyond the 
signifier. Unlike Symeon’s joyful theology, the theology of judge Schreber is a gloomy 
one. In his view, god is not a unique being, but an agglomeration of heterogeneous and 
even contradictory properties. God is both omnipotent and vulnerable, both the creator of 
everything and an egoistic being. Such notion of the divine is a consequence of foreclosure 
of the phallic signifier and regressing to the mirror stage. At the mirror stage level, it is not 
possible to experience the mystical jouissance. Because the Name of the Father has been 
foreclosed, direct communication with God and the accompanying joy are lacking. 
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THE POST-BYZANTINE ECCLESIASTICAL ARCHITECTURE-
ART IN ALBANIA'S SOUTH-GJIROKASTRA AND THE ROLE 

OF THE ORTHODOX CHURCH IN THE RESCUE 
 
Abstract: The presence and preservation of a very large number of monuments of 

Christian worship in Albania, is a fact. The Orthodox Church of Albania has continuously 
made enormous efforts for the salvage and preservation of this cultural heritage driven by 
the promotion of the rich and timeless Orthodox tradition in the country. The aim of this 
paper will be the promotion of post-Byzantine monuments in the Albania region (history, 
architecture, painting), the contribution of the Church in their salvage. 

Keywords: Post-Byzantine monuments; Temples; Albania; Orthodox Church of 
Albania 

 
The aim of this study is to highlight the Ecclesiastical Architecture-Art in Albania, 

the contribution of the Church to the rescue. 
The spread of Christianity in Albania since the first Christian centuries is manifested 

until nowadays by the presence and rescue of a very large number of Christian monuments of 
worship.1 During the second half of the last century, these monuments experienced great ordeal 
of no former comparison.2 Due to their high monumental value, many of them were placed 
under state supervision with the status of preserved cultural monuments during the atheistic 
regime of Enver Hotza. By doing so, their destruction was avoided, as opposed to monuments 
of “lesser value” in the long period of religious persecution. 

Along with the violent ban on religion, the scientific restoration project became 
inactive creating as such additional problems. In all, 129 churches and monasteries from a 
total of 181 listed as monuments3 managed to remain in state care, under the status of 
cultural monuments. Many of the buildings that failed to qualify as cultural monuments 
were gradually destroyed or changed functional use, such as storage spaces as well as 
places inappropriate to be worship sites. However, the monuments that managed to be listed 
as preserved cultural monuments had slightly better luck. The great effort of the atheistic 
regime regarding monument restoration, focused on other kinds of buildings rather than 
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3 Church of Albania 2005, 16-20 
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churches and monasteries. As a result, the places of worship were abandoned and a total or 
partial destruction was inflicted to these sacred monuments. 

A solution occurred with the fall of the communist regime in 1990 and the 
activation of the Mother Church of Constantinople for the revival-restoration of the Church 
of Albania through the delegation of the Patriarchal Exarch Mr. Anastasios, bishop of 
Androusis, and nowadays Archbishop of Tirana and All Albania.4 The first liturgy and 
devotional gatherings were held either in ruined temples, or in the countryside-where 
previously there were temples and monasteries.5 However, by the election of Mr. 
Anastasios in the leadership of the Archdiocese, the repair, restoration, maintenance but 
also the construction of new churches started gradually. The result of the great effort based 
on scientific restoration and rescue operations, was the restoration of 60 historic church 
buildings within 20 years. At the same time, over 150 new churches were fundamentally 
constructed and 160 churches were entirely or partly rebuilt.6 The Orthodox Autocephalous 
Church of Albania has been making continuous efforts for the preservation and 
conservation of cultural heritage with a view to highlighting the rich timeless Orthodox 
tradition in the country.7 

To be able, yet, to better understand the current situation in Albania it would be 
appropriate to make a brief historical review and a reference both in architecture and painting. 

Christianity spread in Epirus and Illyria, today Albania, by the Apostle Paul 
himself,8 who made the mainland city of Nicopolis base of his missionary activity. During 
the first centuries of the Roman Empire and the persecution of Christians many Christians 
were martyred; known martyrs of this period are St. Astis, St. Donatos, St. Eleftherios, etc. 

Epirus was part of the Eastern Illyricum under the ecclesiastical jurisdiction of the 
bishop of Rome up to 732 AD. After 732 AD the ecclesiastical provinces came under the 
jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate in Istanbul, imbeded in the Syntagmatio 
provinces of the Ecumenical Throne.9 The conquered areas of the Balkans in the 15th 
century by the Ottomans formed an administrative unit, the Vilayet of Rumelia. Gjirokastra 
was conquered in 1418 AD. 

The main administrative unit of the Church is the metropolis and its subdivision 
the diocese. Thus, under Turkish occupation every metropolis and diocese had a specific 
place in the "Leadership Class" of the high priests of the Patriarchate with specific 
geographic boundaries. In 1835 the diocese of Dryinoupoleos was upgraded to a 
metropolis, titled Dryinoupoleos, Delvinou and Himara, headquartered in Gjirokastra.10 

During the Ottoman rule, the main problem for the Church was the ongoing 
collective Islamization. Most certainly it influenced the Albanian population more than 
others -primarily due to lack of Christian literature in their native language (first written 
texts are from the 15th century, until the 18th century there were few texts, growing 
gradually with the Albanian national awakening).11 

Since the 17th century, new monasteries were built in many regions to support the 
orthodox Christians. These monasteries evolved into centers of Orthodox resistance, 
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intellectual culture, education and community action; e.g., the abbey of Ravenion, Pepelis, 
Dryanou, Tsepou, etc.12 This period will be stamped with a new wave of martyrs for their 
faith, with the characteristic forms of holy Kosmas Aetolian, holy Christos the Gardener, 
the Osiomartyr Nicodemus of Elbasan, St. James Arvanitis from Korca, etc. 

Epirus was a established region on its own with its capital Ioannina, constituting 
Vilayet. It was divided into itself north and south by the Protocol of Florence in 1913. In the 
20th century with the creation of the Albanian state an issue of an independent Albanian 
Church was raised as the Church emancipation would help consolidate political independence.  

The climate that was underway in the early years of independence was expressed 
with coup in Berat in 1922 with the proclamation of autocephaly of the Church. Until 1937 
that the Autocephalous of the Church of Albania would officially be given there would 
have been 15 years of upheaval. In this interval several attempts to resolve were 
unsuccessful. The problem finally resolved in the spring of 1937 with the release of the 
Patriarchal and Synodical Tome blessing the Autocephalous Orthodox Church of Albania.13 
The above volume included the creation of four ecclesiastical districts: 

a. Tirana, Durres and Elbasan 
b. Koritsa 
c. Gjirokastra (Gjirokastra, Pogoni, Delvino, Saints Saranda and Himara Premeti) 
d. Berat, Vlora and Kaninis. 
Unfortunately, the progress of the Albanian Church halted the Second World War 

and later in 1944 the rise of Albanian communists under the command of Enver Hotza. The 
anti-religious and illiberal policy gradually escalated with the nationalization of all church 
property, the governmental intervention and control of the statutes of the Church. The 
political practices of the authorities were reported repeatedly to the Ecumenical Patriarch 
Athenagoras. Corollary whereof the Albanian authorities to declare in 1967 that they were 
the first Marxist atheist state in the world, with tragic consequences for all religious 
communities in the coming years, as the closing of churches, monasteries, the defrocking of 
priests, persecution and martyrdom.14 

Today the Diocese of Gjirokastra has spiritual leader the Bishop Demetrios 
Ntilmpasani (Sinaiti). 
 

Post-Byzantine Architecture in Albania 
 
The Ottoman occupation led to temporary standstill of cultural development that 

had previously been observed –in ecclesiastical architecture and art- from the 10th to the 
15th century. Important monuments that have survived from the previous period bear 
witness to the high level of art and architectural tradition of the place, influenced by the 
broader Byzantine and post-Byzantine surroundings. Typical examples in the area of 
Gjirokastra is the church of the Virgin Mary in the Upper Labovo, work of 10th century 
fine art, the church of Panagia Episkopi in the 10th century, the Monastery of St. Nicholas 
in Mesopotamo, the church of Panagia of Vlacherna in Berat. In Shkodra district, the 
church of St. Sergius and Bacchus, 13th century, etc.15 

From the second half of the 16th and 17th centuries new churches were built and 
older ones were restored.16 The key features of the temples of this period are initially the 
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small dimensions, the existence of loggia, the central axis of the temple is longer, the 
domes are over a cylindrical multifaceted drum etc. Typical churches of this period are the 
Sotirar in Tremist Premetis (1540 - 1560), St. Athanasius in Mazar Polytsanis (1513), the 
monastery of Prophet Elias in Georgoutsates, the Virgin of Zervati (1569) Vrachogorantzi 
etc. This church building activity reaches its peak in the mid 18th century, with typical 
buildings: in Berat, the Cathedral of Virgin Mary (1797), in Mouzakia overtops (stands) the 
monastery of Ardefousis (Ardenitsas), the Church of Saint George in Limpofs (1776), 
temples of Moschopolis etc. From the mid-19th century, however, a decline in architectural 
creation of this kind (church building) is observed, manifested by the non noticeable 
avocation of craftspeople aiming at the synthesis of new types and architectural creations. 

The variety of types makes their ranking difficult, if not diverse. Overall, the 
typological one would the best in ranking based on two factors: (a) planimetric composition 
and (b) the structural organizing, which plays a key role in the internal and external 
configuration of the building. The classification of the monuments discussed starts from the 
simplest forms to the most complex ones, revealing the period classification as much as 
possible, which is also evidenced in the grouping of the types. The types of churches are as 
follows:17 

a. Single aisled churches 
b. Cross with dome 
c. Basilicas. 

 
Post-Byzantine painting in Albania 

 
The 15th century was a turning point in the history of the Balkans with several 

difficulties due to the Ottoman occupation that made the artistic-painting tradition, 
temporarily weak and powerless to continue its course.18 

Gradually, however, the artistic osmosis in the Balkans during the Ottoman 
Empire was characterized by the internal movement of the artists. It was not unusual for 
instance, for artists coming from Western countries to migrate while artists from Albania 
would move to other areas, such as Mount Athos.19 The Post-Byzantine period in Albania 
started in the first quarter of the 16th century. In the 15th century there was not any 
significant artistic activity due to military operations and gradual occupation of Albania by 
the Ottomans. 

The post-Byzantine painting in Albania can be grouped into 4 groups: 
a. painting of Berat and middle Albania, 
b. Korca’s and southeastern Albania 
c. the painting associated with the school of Crete 
d. and Mount Athos.20 
The art of painting of these groups have common elements in the Balkan peninsula, 

creating a tradition derived from Byzantium, now expressed under different data.21 
Chief exponent of this post-Byzantine painting is Onoufrios-a priest from 

Elbasan.22 This great artist is imbued by the Byzantine tradition, but also assimilates the 
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creative influences of Western art of his time. In the compositions of Onoufrios, the viewer 
is surprised by the balance and the mix of warm colors with a very personal style, the 
eclecticism of traditional patterns as well as the vivid dramatic element that possibly 
mirrors the difficult living conditions of Christianity.23 Onufri’s successors were his son 
Nikola and his partner Ioannis. Another distinguished painter was Onoufrios Kypriotis with 
important and valuable murals in his work.24 

The painting of Berat both maintained the traditional patterns of Byzantine 
painting and accepted the effect from the influences of Renaissance, thus it evolved into a 
style-free technique influenced to some extent by newborn aesthetic perceptions. 

The painting in Gjirokastra which was developed during the 17th century and less 
in the 18th century, belongs to the well known post-Byzantine painting of Mount Athos. The 
main representative of the school of Athos is Michael from Linotopi whose works are 
preserved in the Prophet Elijah Georgoutsates, the Monastery of the Annunciation Vanistas 
etc. Other important painters are the children of Michael, Constantinos and Nicholaos, 
Michael from Zerma, Constantinos Spatarakos etc. 

The painting of the Korca zone was developed during the 18th century and the first 
half of the 19th century. The activity of this group is linked to economic growth observed in 
a number of cities such as Moschopolis. Rich guilds helped to rebuild churches and develop 
this art. Main representative is David Selenitsas, who is also considered to be a distinct 
representative of ecclesiastical art in Albania. Other representatives of this kind of art are 
Constantinos and Athanasius from Zografou family of Korca as well as their children 
Terpos and Efthimios and the Grammovarides painters George and John Tsetiri with their 
children and nephews. 

The painting of the Korca team has as a starting point the art of Mount Athos, 
though it is being developed with their own particularity. It is dominated by ethnographic 
figures25 in conjunction with the socio-economic conditions that were developed and the 
effect of the various currents coming from outside the country through Moschopolis 
merchants who visited European countries for commercial purposes.26 

The tradition of post-Byzantine painting in Albania ends with the Gkrammovarous 
painters. The new sociopolitical conditions that were created in the early 19th century, 
opened up new horizons for culture and art in Albania on new social, popular, and ethnic 
bases and thus, the conditions for the development of post-Byzantine art connected with the 
old church tradition disappear forever. 
 

The summary 
 
Η διάδοση του χριστιανισµού στην Αλβανία συντελέστηκε από τα πρώτα 

χριστιανικά χρόνια, κάτι που µαρτυρείται  από την παρουσία και τη διάσωση  µέχρι και 
σήµερα ενός πολύ σηµαντικού αριθµού  µνηµείων χριστιανικής λατρείας.  Κατά το δεύτερο 
µισό του προηγούµενου αιώνα τα µνηµεία αυτά θα περάσουν µια µεγάλη περιπέτεια που 
όµοια της δεν είχαν περάσει ξανά. Πολλά από αυτά, λόγω της υψηλής µνηµειακής αξίας 
τους, τέθηκαν υπό κρατική επίβλεψη µε την ιδιότητα του διατηρητέου Πολιτιστικού 
µνηµείου κατά την περίοδο του αθεϊστικού καθεστώτος του Ενβέρ Χότζα. Με αυτόν τον 
τρόπο κατόρθωσαν να διασωθούν και να αποφύγουν την καταστροφή, κάτι που δεν 
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µπόρεσαν να πετύχουν µνηµεία µικρότερης αξίας, κατά την µακρόχρονη περίοδο του 
διωγµού της θρησκείας.            

 Η σωτηρία ήλθε το 1990 µε την έκπτωση του κοµµουνιστικού καθεστώτος και 
την  εκλογή του κ. Αναστασίου στην ηγεσία της Αρχιεπισκοπής. Από τα πρώτα µελήµατα 
του Μακαριότατου υπήρξε η επισκευή, αναστήλωση, συντήρηση αλλά και η ανέγερση 
νέων ναών δεδοµένου  ότι οι πρώτες Θ. Λειτουργίες αλλά και οι λατρευτικές συνάξεις 
τελούνταν είτε σε ερειπωµένους ναούς, είτε στην ύπαιθρο -εκεί που παλαιότερα υπήρχαν 
ναοί και µονές. Αποτέλεσµα αυτής της µεγάλης προσπάθειας ήταν µέσα σε 20 χρόνια να 
αναστηλωθούν 60 ιστορικά εκκλησιαστικά κτίσµατα µε βάση επιστηµονικές εργασίες 
αποκατάστασης και σωστικές επεµβάσεις ενώ παράλληλα ανεγέρθηκαν εκ θεµελίων πάνω 
από 150 νέοι ναοί και ανακατασκευάστηκαν  εξ ολοκλήρου ή µερικώς 160 ναοί. Η 
Ορθόδοξη Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας κατέβαλε και καταβάλει άοκνες 
προσπάθειες για την διάσωση και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς µε γνώµονα 
την ανάδειξη της πλούσιας διαχρονικής Ορθόδοξης παράδοσης στη χώρα. 

Η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας ιδρύθηκε µε τον Πατριαρχικό 
και Συνοδικό Τόµο του 1937, από το Οικουµενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης.  

 
Η Μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική στην Αλβανία 

 
Η οθωµανική κατοχή προκάλεσε προσωρινή παύση της πολιτιστικής ανάπτυξης 

που είχε προηγουµένως παρατηρηθεί -στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και τέχνη- από 
τον 10ο µέχρι τον 15ο αιώνα.  

Από το δεύτερο µισό του 16ου και τον 17ο αιώνα ανεγείρονται νέες εκκλησίες και 
αναστηλώνονται παλαιότερες. Τα βασικά χαρακτηριστικά των ναών αυτής της περιόδου 
είναι αρχικά οι µικρές διαστάσεις, η ύπαρξη χαγιατιού, ο κεντρικός άξονας του ναού είναι 
πιο µακρύς, οι τρούλοι  είναι πάνω σε κυλινδρικό πολυπρόσωπο ταµπούρο κ.α. 

Στη συνέχεια, από τα µέσα του 19ου αιώνα, παρατηρείται παρακµή στην 
αρχιτεκτονική δηµιουργία αυτού του είδους (ναοδοµία), παρακµή η οποία εκδηλώνεται και 
µε τη µη αισθητή πλέον ενασχόληση τεχνιτών µε σκοπό τη σύνθεση νέων τύπων και 
αρχιτεκτονικών δηµιουργιών.  

  
Η Μεταβυζαντινή ζωγραφική στην Αλβανία 

 
Ο 15ος αιώνας αποτελεί κοµβικό σηµείο στην ιστορία των Βαλκανίων µε αρκετές 

δυσκολίες λόγω τις οθωµανικής κατοχής που κατέστησε την καλλιτεχνική-ζωγραφική 
παράδοση, προσωρινά ισχνή και ανίσχυρη να συνεχίσει την πορεία της. 

Η µεταβυζαντινή ζωγραφική στην Αλβανία µπορεί να ταξινοµηθεί σε 4 οµάδες:  
α) η ζωγραφική Βερατίου και Μεσαίας Αλβανίας, 
β) Κορυτσάς και νοτιοανατολικής Αλβανίας,  
γ) η ζωγραφική η σχετιζόµενη µε τη σχολή της Κρήτης 
δ) και το Άγιο Όρος 
Η ζωγραφική τέχνη αυτών των οµάδων παρουσιάζει κοινά στοιχεία στη 

βαλκανική χερσόνησο, συνθέτοντας µια παράδοση προερχόµενη από το Βυζάντιο που 
πλέον εκφράζεται κάτω από άλλα δεδοµένα. Κύριοι εκφραστές αυτής της ζωγραφικής 
είναι: Ο Ονούφριος-ιερέας από το Ελµπασάν, ο γιος του Νικόλας και ο συνεργάτης του 
Ιωάννης, ο Ονούφριος ο Κυπριώτης, ο Μιχαήλ από το Λινοτόπι, ο Κωνσταντίνος 
Σπαταράκος, ο ∆αβίδ Σελενίτσας, ο Κωνσταντίνος και ο Αθανάσιος από την οικογένεια 
Ζωγράφου της Κορυτσάς, καθώς και οι Γραµµοβάρηδες ζωγράφοι Γεώργιος και Ιωάννης 
Τσετήρι µε τα παιδιά και ανίψια τους. 
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Με τους Γκραµµοβάρους ζωγράφους κλείνει η παράδοση της µεταβυζαντινής 
ζωγραφικής στην Αλβανία. Οι νέες πολιτικοκοινωνικές προϋποθέσεις οι οποίες 
δηµιουργηθήκαν στις αρχές του 19ου αιώνα, ανοίγουν νέους ορίζοντες για τον πολιτισµό 
και την τέχνη στην Αλβανία πάνω σε νέες βάσεις κοινωνικές, λαϊκές και εθνικές και 
εξαλείφονται έτσι διαπαντός οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της µεταβυζαντινής τέχνης 
συνδεόµενης µε την παλαιά εκκλησιαστική παράδοση.  
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ПОСЛЕВИЗАНТИЈСКА ЦРКВЕНА АРХИТЕКТУРА И УМЕТНОСТ 

У ЂИРОКАСТРУ НА ЈУГУ АЛБАНИЈЕ И УЛОГА ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 
У ЊЕНОМ ОЧУВАЊУ 

 
Присуство и очуваност великог броја хришћанских споменика у Албанији је 

чињеница. Албанска православна црква је уложила огромне напоре да спаси и очува 
ово културно наслеђе, вођена жељом да прикаже богату и безвремену православну 
традицију у овој земљи. Циљ овога рада био је да представи поствизантијске 
споменике у области Албаније (историја, архитектура, сликарство), те укаже на 
допринос цркве њиховом очувању.  
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МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ИСТРАЖИВАЊА 
О ЦРНОМ И БЕЛОМ: ГРАНИЦЕ, ПАРАДОКСАЛНОСТИ 
И УМЕТНИЧКА (ИКОНОПИСАЧКА) ИНСПИРАЦИЈА1 

 
Апстракт: У раду се износе парадокси који се односе на екстреме (лимите и 

лимесе) тумачења теме црног и белог. Границе се испитују у односу на физику, 
физиологију, символичност, психологију, теологију. Дата су три примера догађаја 
црног и белог у којима су оне међусобно контрастно постављене са највећим 
импликацијама за иконопис. Рад представља наставак пројекта о црном (Црном) и 
белом (Белом). 

Кључне речи: црно, бело, парадокси, границе, инспирација  
 
Неколико тема (присутних у наслову) чини основу овог умрежавајућег рада. 

Њему претходе истраживања о светлости објављена у оквиру пројекта о светлости за 
иконописце као и рад Основа проблематике парадокса црног и белог: астрофизичко, 
физиолошко, теолошко и иконописачко становиште, којим је започет пројекат о црном 
(Црном) и белом (Белом). Разлози из којих је шест радова2 претходило 
Мултидисицплинарним истраживањима о црном и белом садржани су у томе што је 
теме требало прво трасирати на нове начине, увести у истраживање новом 
методологијом и, најважније, демонстрирати карактер њихове мултидисциплинарности. 
 

Основне тезе 
 
Појмови црно и бело ће бити обрађени на три начина: као парадокси, као 

границе и путем указивања на њихов потенцијал за инспирацију. Сва три приступа су 
мултидисциплинарна. Подела на тезе је условна и иманентна раду, али није погодна 
за једнозначно разграничење, јер је умрежена кроз више дисциплина. 

Текст обилује приказима парадокса и објашњењима различитих и 
компликованих међусобних односа црног и белог. Они сами донекле остају изван 
граница потпуног разјашњења.  

Ради лакшег излагања парадокса црног и белог са међуодносима који су 
често нејасни, текст карактеришу делови који упућују на прожимање теза и проблеме 
који нису решиви из перспективе појединачних дисциплина. 

                                                 
1 Рад је настао у оквиру пројекта Теорија и пракса науке у друштву: мултидисциплинарне, 
образовне и међугенерацијске перспективе (ОИ 179048 – област друштвених наука), финансираног 
од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
2 Томић 2009, 279–301. Томић 2010а, 83–105. Томић 2010б, 51–64. Томић 2011б, 127–157. Томић 
2011а, 405–412. Томић 2012, 527–537. 
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Ка сложенијим формама 
 
У оквиру првог рада из пројекта о црном и белом (Основа проблематике 

парадокса црног и белог: астрофизичко, физиолошко, теолошко и иконописачко 
становиште) дата су разматрања основних парадокса. Обележје тог рада је линеарност 
у изношењу проблема и указивању на разрешење. У раду који је пред нама истраживање 
се односи првенствено на нелинеарне, односно комплексне проблеме. Биће изложени 
задаци који се не могу на једноставан начин представити нити решити.  

На самом почетку биће наведене специфичности проблематике. 
 

Специфичне одлике црног и белог 
 

Црно и бело се издвајају од осталих боја не само по питању учешћа на 
хроматској лествици (подсећамо: нису присутне на њој) већ и по међусобно сличним 
особинама које друге боје немају. Таква издвојеност утицала је на то да у сликарству 
и визуелним уметностима оне имају своје наглашене епизоде које се тичу даље и 
ближе прошлости. 

Сличне особине су следеће:  
и једна и друга су апсолутнe боје које немају других варијација3, 
могу се сместити са обе стране хроматске лествице, означавајући са једне 

границу топлих, а са друге границу хладних боја4. 
Лимеси и искуство „граничних ситуација“ у пракси (културолошки) се 

сигнификантно често боје црним и белим5. Реферисање на границе, као и саму 
символичност граница, доводи се у везу са људским доживљајем животних 
ситуација. Критичне, неразјашњене и искуствено пресудне ситуације најчешће се 
приказују управо белом и/или црном. Довољно ће бити само подсетити на донекле 
заборављену чињеницу да је (у антрополошком смислу) све до скоро тама 
доживљавана као основна егзистенцијална претња6. 

Oвакви крајњи догађаји везани за сваког појединца, групу или заједницу 
представљају предмет истраживања антропологије и историје религије. У обредима 
прелаза, иницијацијe, у којима постоји приказ мењања бића, присутне су граничне 
боје и боје прелаза. 

Унутар наука које се баве овим феноменима наглашава се статус црног и 
белог – и као граница, и као екстрема. 
 

Црно и бело као граничне области проблема боја 
 

На основу до сада изложених чињеница у оквиру увода за пројекат о црном и 
белом препозната су два начина сагледавања црног и белог: 

1. Када су оне издвојене од других броја, односно када им је статус боје 
укинут (у раду под називом Основа проблематике парадокса црног и белог: 

                                                 
3 Chevalier–Gheerbrant 1987, 40. 
4 Исто, 76. 
5 Антрополози Брент Берлин (Brent Berlin) и Пол Кеј (Paul Kay) су вишеструко цитираном студијом 
из 1969. године показали да сва друштва разликују светло и тамно. Berlin–Kay 1969, 2–23. 
6 Свест модерног човека је на „вишем нивоу“, али неки догађаји могу променити и реактивирати 
ту врсту страхова. У питању су катастрофе.  
На примеру афричких Банту фармера може се видети оправданост страха од мрака у релативно 
примитивним заједницама. Одређених година се у јужној Танзанији догоди и до 140 напада лавова 
на фармере који су углавном фатални и најчешће се одигравају ноћу. Packer 2009. 
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астрофизичко, физиолошко, теолошко и иконописачко становиште навели смо да је 
ова „ситуација“ као модерна физичарска константација присутна од 17. века, а у 
теологији и пре тога7).  

2. Када су оне границе боја (област нагомилавања), где област боје може, као 
и у првом случају, остати ван саме границе црног и белог. Увођење у ову тезу је на 
експлицитан начин започето у претходном поглављу. Године 1613., око пола века пре 
Њутновог занимања за оптику, док се још није образовала физичарска парадигма о 
црном и белом, белгијски математичар, физичар, архитекта и језуита Франсоа 
д’Агијон (François d'Aguilon 1567–1617) у свом делу о оптици под називом Шест 
књига о оптици, корисних за оне попут философа и математичара (Opticorum Libri 
Sex philosophis juxta ac mathematicis utiles) црно и бело је при подели боја означио као 
„екстремне“ боје8. 

Варијанте постизања црног и белог приказане у горње две тачке 
представљају основе за сва историјска, актуелна и футуристичка истраживања. 
Диференцијација се састоји у томе што се у првој варијанти истрајава на потпуној 
различитости од онога што је боја – тврдњом да оне нису боје, док се у другој 
варијанти сматра да су границе боја9. Схватање граничности искључује могућност да 
се њихово питање разреши непроблематизованом, „механичком“, употребом 
угљеник црног или титанијум белог пигмента. Разрешење је заложено у трагању које 
изискује напор, жељу за знањем и истрајност у истраживању. Иконописци и 
научници су имали прилику да спознају захтевност теме и начине превладавања 
безизлаза на основу примера иконе Педесетнице10.  

 
Физиолошка граница боја 

 
Трагање за границама може се упоредно пратити на пољу физиологије. 

Виђење боје се мења у зависности од осветљености. При слабом осветљењу све оне 
(боје) постају (неутрално) сиве – изостаје перцепција боја, док при интензивнијем 
осветљењу природним светлом, због великог одбљеска, такође, изостаје перцепција 
боја („све бљешти“). Ако бисмо ово сазнање хтели да сажмемо и асполутизујемо, 
могли бисмо рећи: крајњи вид боје (у зависности од осветљења) је црно и бело.  

Сама граница видљивог (као наглашеног присуства и одсуства светлости) и 
граница боја не припада бојама, јер црно је одсуство светлости, а бело је потпуна 
(сама) светлост, односно могућност свих боја.  
 

Боја границе 
 

Када покушамо да одредимо боју саме границе која раздељује две обојене 
области, ситуација се у значајној мери компликује. То се може демонстрирати 
Персовом загонетком, односно постављањем наизглед једноставног питања: Која је 
боја границе између црне тачке и беле подлоге11. У трагању за решењем почиње се од 
тврдње да граница припада самом објекту. Пошто тиме граница припада обома 

                                                 
7 У 4. веку то је разматрао св. Василије Велики. Видети: Томић 2008, 42. и 75–89.  
8 d'Aguilon 1613, 39. Дело је илустровао Рубенс (Peter Paul Rubens) који је био пријатељ Агијона.  
9 То повлачи избор између става да ће се оне (црно и бело) поставити као нешто „друго“ у односу 
на познати хроматски спектар или другачијег прилаза где ће се за њима трагати, непрекидно. 
10 Томић 2012, 527–537. 
11 Peirce 1933, 98. 
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објектима, и тачки и подлози, произилази да је граница у исто време и црна и бела. 
Разрешење оваквог проблема било би у порицању тога да границе, као објекти ниже 
димензије, могу имати исте особине као објекти проширених димензија, па тиме и 
боју12. Дакле, неочекивани одговор гласи: границе не припадају бојама. 
 

Бело и светлост као граница 
 

Бело, као светлост, вишеструко је погодан избор за разматрање граница. 
Светлост је мера границе космоса. Она је временска мера постојања свемира. Такође, 
она је граница разумевања науке, будући да истраживања квантних феномена13 
рефлектују основе тренутног разумевања света. Квантна механика (као истраживање 
најмањег) и космологија (као истраживање најудаљенијег) науке су граница – чак 
бисмо могли рећи да су граничне за разумевање науке. Упоредо, бело (Бело) је 
крајња одредница, а тиме и граница теолошког и иконописачког, неуролошког и 
антрополошког14. Управо испреплетане (али и нејасне) међусобне границе ових 
дисциплина повод су за истраживања о црном и белом15. 
 

Границе и мултидисциплинарност 
 
Основна теза која ће у овом поглављу бити разматрана гласи: искуство мења 

перцепцију граница и мултидисциплинарности.  
Мултидисциплинарност је – употребићемо поједностављену дефиницију – 

разумевање преплитања искустава и тражење нових начина да се та искуствено 
различита разматрања повежу.  

Познање (самих) граница дистингвира људе по гносеолошким 
карактеристикама. Различитост може бити извор међусобних неразумевања и 
сукоба16. Искуство чини диференцију која може бити артикулисана као философска, 
теолошка, методолошка... Начин на који ће све то бити стављено у однос и 
разматрано на нов синтетички начин је 21-вековна мултидисциплинарност.  

Искуства, поготово она драматична, могу потпуно променити однос појединца 
према одређеној групи, према Другоме, према туђем искуству, науци, вери, питањима 
црног и белог. О томе довољно говори пример гонитеља хришћана (Савла) који постаје 
човек новог идентитета, један од најзначајнијих апостола и писац највећег дела Новог 
завета. Веома образован човек који се школовао на Универзитету у Тарсу и чији је 
учитељ био знаменити Гамалило17 постаје проповедник нове философије и критичар 
дотадашње; чак и опомиње: да вас ко не обмане „ философијом и старом преваром“  
(Кол. 2,8). Кључни је податак да је драматично искуство које је утицало на њега управо 
виђење Христа у светлости – белој и заслепљујућој.  

                                                 
12 Galton 2003, 167. 
13 Квантни феномени су предмет истраживања квантне физике. Квантна физика је основна 
дисциплина помоћу које се приступа описивању атомских и субатомских појава. 
14 Ову тврдњу треба одбранити. Икона то чини. Погледати рад Томић 2011б, 127–157. 
15 Исто, 140. и 152–154. 
16 Као парадигматичан и непрекидно актуелан можемо навести сукоб између исихаста и Варлаама 
настао по питању одлика благодатне светлости. Темељно га проучавајући, дијалог Истока и Запада 
можемо непрекидно оплемењивати, обогаћивати. 
17 Гамалило је у Синедриону уживао велики углед (Дап 5,34–39) а поштован је у јудејској 
традицији као један од најпобожнијих учитеља (Дап 22,3). Био је ученик у Хилеловој школи чији се 
оснивач (Хилел) може назвати и „претечом Христовом“. Ђуровић 1995, 144–145. Russell 1986, 15. 
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Питање мултидисциплинарности при различитим искуствима је актуелно, 
ново и мултипотентно научно питање18. Теме белог (светлости) и црног у научном, 
теолошком, символичном и иконописачком контексту чине познати пример 
мултидисциплинарности која прелази границе (crossover мултидисциплинарност). 

 
Црно до белог и бело од црног 

– прелази, трансформације, питање идентитета 
 

Драстичне измене типа од црног ка белом, и обрнуто, могу бити подељене на 
очекиване и неочекиване. У сваком конкретном случају биће показано о којој врсти 
је реч, при чему ће приоритетно бити разматране неочекиване промене.  

Богородичин омофор је у западном сликарству током векова мењао колорит 
од црне до беле, што бисмо сврстали у промену која се односи на сензибилитет и 
актуелност колорита у некој епохи19. Пример за то је дрвени кип романске 
Богородице који се чува у музеју у Лијежу. Она је најпре била обојена у црно, али је 
у 13. веку, по канонима готске иконографије и теологије, пребојена у плаво, затим је 
крајем 17. века у доба барока добила златну боју, а по усвајању догме о безгрешном 
зачећу, око 1880. године, белу. Употреба одређених боја везана је за измену 
естетских доживљаја или учења и треба је одвојити од хемијских промена на сликама 
које доводе до ситуације да слика постаје непрепознатљива или да јој је измењена 
основна порука. Оне непланирано утичу на доживљај, односно импресију амбијента, 
лица, основних мотива и светлости20. Хемијски процеси доводе, на пример, до тога да 
се од беле боје анђела на сликама добију неочекивана и нимало жељена црна лица. У 
конкретном случају Византијског манускрипта, оловна бела је под дејством водоник 
сулфида из ваздуха постала црна21.  

Осим људског постоји и ђаволски приказ црне22. Он захтева проучавање 
затамњења од Луцифера (анђела светлости) до Мефистофела (онога који мрзи 
светлост). Његову статусну и иконописну карактеристику обележио је губитак 
личности, што је еквивалент престанку (одбијању) примања светлости од Бога. Зато 
је Хора нигре (црни час)23 тренутак који реферише на непостојање. То је час његов и 
његових (Лк. 22, 53) и указује на оне који неће бити у заједници окупљеној око 
Васкрслог, око светлости, око белог. Антропонимија прати еклисиолошко. Она је у 
овом случају одраз коначног (суштинског) односа са Црквом, јер означава 
задобијање или губљење еклисијалног статуса.  

                                                 
18 Оно може бити означено као метамултидисциплинарно, али то компликованије именовање не 
прави од њега псеудозначајну тему. 
19 Пастуро 2011б, 50–53.  
20 У богато украшеним пећинама Могао у северозападном делу Кине оловна бела је променила 
боју, а оловна црвена која је изложена дневном светлу постала је ружичаста или бела. Guttens–
Stout 1966, 153. 
21 У питању је византијски манускрипт из 1220. године који се чува у Британској библиотеци. За 
овакву промену била је неопходна специфична средина, наиме, гас водоник сулфид из лампи које 
су коришћене у музејима у Викторијанско доба реаговао је са бојама што је довело до настајања 
олово-сулфида који је црне боје. Употребом раствора водоник-пероксида у етру, црна се може 
уклонити. Coghlan 1998. 
22 Говоримо приказ црне иако још увек не оперишемо разрешењем тога која ће црна (у 
онтолошком статусу) опстати од оних које спомињемо. То је задатак целог пројекта. 
23 Хора нигре (црни час) повезује се са упечатљивим затамњењима. Суштински, он је у вези са 
најкарактеристичнијом тамом. За његово дубље разумевање је неопходно темељно обрадити 
питање последњих часова пре смрти Господа Исуса Христа. 
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Конверзију (трансформацију) од црног до белог и од белог до црног могуће 
је посматрати (разматрати) кроз најразличитије примере укључујући и одрастање. 
Анализирајући, са једне стране, људе који су стекли статус најузвишенијег 
поштовања – светитеље и, са друге стране, гнусне злочинце, који су починили 
најтежа злодела, психопате и садисте, можемо пратити драстичну промену у делима 
током њихових живота.  

Антрополошка пројава символике црног и белог, такође, захтева педагошко 
праћење оваквих промена24. Одрастање и визуелизација, замишљање, образовање, 
дечији поглед, део су нашег искуства. У делу Ханса Кристијана Андерсена Ружно 
паче, протагониста расте од затамњеног припадника једне потцењене (а деци драге) 
врсте – и то њеног најружнијег члана – до најлепшег, белог, истакнуто вреднованог 
представника узвишене врсте. Поента ове приче о промени је откривање, 
објављивање и трансфигурација – преображење. Оно (преображење) у овом случају 
колоритно символизује једну од тема нашег односа према најбељем – према 
Преображењу Господњем. 

Могућност промене идентитета, одлазак из једне у другу крајност (међу 
апостолима налазио се и онај који није задобио светлост и беле хаљине – црни Јуда), 
као и парадоксалност околности као што су страдалност праведника25 и привидни 
успех злочинаца, карактеристични су за овај свет и ову стварност. Символика 
(парадокса) у овим случајевима присутна је кроз црно које настаје од белог и бело 
које прелази у црно. То су историјски, космолошки, али, показује се и ликовни 
репрезенти ових процеса. Истовремено, они упућују на човеков крај (и крај 
човечанства), на коначност и свршетак сваке појединачне позиције, што је од истог 
значаја као и питања да ли црно и бело постају крајњи избори и за коју ће се од ове 
две опције определити сваки човек. 
 

Крај научне теорије црног и белог? 
 
Чини се да краја нема26. Парадоксалност одлика и појављивања црног или 

белог се наставља и у теоријском домену. Неочекивана сазнања се проналазе у 
оквиру сваке области.  

У астрофизици, на пример, осим црних рупа, постоје и беле рупе. Оне су, за 
сада, само теоријски концепт27. Комплетна Шварцшилдова геометрија састоји се из 
црне рупе, беле рупе и два повезана „универзума“ 28. 

За разлику од црних, беле рупе би само избацивале материју и зрачење, а 
остајале би непостижна капија за улазак, односно пролазак. Претпоставка је да би 
беле рупе могле бити извор енергије унутар универзума у тренуцима када је то 
неопходно (избегавања топлотне смрти васионе). 
 

                                                 
24 У два рада је као напомена дата веза са дечијим погледом.  
Томић 2011б, 127–157. Ларше 2011, 49.  
Аналогија измећу представљања на икони и начина дечијег цртања дата је у: Ferraris 1973, 34. 
25 Старозаветна тема страдања Јова и данас захтева тумачење. Пример спасеног разбојника са 
крста је парадигма охрабрења.  
26 Актуелно је давање претпоставки о томе како би могао изгледати коначни исход истраживања. 
27 Masters 2002. Retter–Heller 2012, 73–75. 
28 Карл Шварцшилд (Karl Schwarchild) је немачки физичар који је први дао једну врсту решења за 
Ајнштајнове једначине поља. Шварцшилдова геометрија описује гравитационо поље око звезде 
или црне рупе која не ротира и нема наелектрисање. 
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Уједињење светлости и мрака 
 
Једна од особина таласа у оптици и фактор њихове идентификације је 

интерференција29. Светлост, као електромагнетни (ЕМ) талас, може се представити 
не-толико-лако-замисливим интеракцијама: 

Светлост + светлост → мрак 
Светлост + светлост → 2×светлост (2 пута светлост) 
Да ли ова физичка појава има реперкусије на човека, односно и на саму 

религију? 
Осим утицаја на разумевање светлости30 и сазнајног доприноса науци, чини 

се да нема. Но, упоредо са овим ставом позната су уверења о заједничком постојању 
и преклапајућем значењу црног и белог.  

У појединим областима, које се експлицитно баве парадоксима и границама, 
појављује се теза да је црна пандан белој исте врсте. У символици се, пре свега, увиђа 
да је она такође боја апсолутног31, да истовремено символизује сагоревање, али и 
обнављање. То се заснива на тумачењима обреда иницијације: црно символише смрт, 
али укључује и њену ишчекивану консеквенцу – васкрсење. По апсолутној вредности 
једнака је белој32. 

У етимологији, такође, затичемо неочекивану блискост. Две од четири речи 
коришћене у старим германским језицима за именовање оних „боја“ од којих једна 
означава црну, а друга белу – blaek и blank – имале су заједничку основу у глаголу 
који потиче из протогерманског blik-an, у значењу светлети33.  

Црна у тим случајевима бива носилац два значења, од којих једно 
преовлађује. Амбивалентност ноћи састоји се из представа које су више претеће и 
деструктивне него плодне и утешне34.  
 

Бело у слици (и околностима) црног 
 

Осим ноћи, најпознатији символ црне и њено индикативно појављивање као 
слике таме везује се за провалију (понор) и пећину. Пећина асоцира на слику смртне 
опасности. Из те слике се наслућује могућност напада дивљих звери, пада у 
провалију или евоцира отуђеност. Овај познати образац, упечатљива и древна слика, 
која интензивно побуђује људску психу у погледу страха, основа је архетипа. Пећина 
је символ за подручје доњег света, пакла, Хада. Траг повезаности може бити праћен 
кроз немачку реч за шупљину, пећину, Höhle која је етимолошки везана за Hölle и 
енглеско hell у значењу пакао35. Осим тога, пећине су склоништа и насеобине – како 
из праисторијског тако и из каснијих периода попут оних у Петри у Јордану. Пећине 
су поуздани археолошки локалитети, који чувају трагове прошлости, а такође 
представљају и изворе за изучавање уметности обреда. Пример за то је случај 
ритуала, који су у пећинама обављали поклоници Сунца, као и верске светковине 

                                                 
29 Сабирање два светлосна (електромагнетна) таласа представља њихову интерференцију. 
30 Изнова и изнова разумевање светлости као најзначајнијег научног питања, током векова постаје 
императив науке и човечијих тежњи. Гадамер 2011, 603–605. 
31 Garden –Olorenšo–Garden–Klajn 2011, 86–87. 
32 Chevalier–Gheerbrant 1987, 76. 
33 Пастуро 2010а, 24. Ово сазнање актуелизује тему религије и „опредмећења“ светлости у 
обредима и језику.  
34 Исто, 20. 
35 Duden 1963, 269. 
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посвећене боговима Изиди и Озирису, које су вршили древни Египћани36. На Истоку, 
овакви простори су употребљени и као гробна места, некрополе. У Палестини у 
Јасафатовој долини постоји велики број пећина које су коришћене за погреб, а 
знаменита пећина у Макпели јесте место погреба Аврама, Исака, Јакова и њихових 
жена Саре, Ревеке и Лије.  

Слике присуства таме, тамних дубина у пећини и у понору постају окриље за 
три догађаја појаве светлости, који су кључни за разумевање и доживљај тематике 
белог – и као чистоте, и као исијавања. 

Први приказ је присуство пећине на икони рођења Богомладенца, други је 
пећина у којој бели анђео објављује Васкрсење, а трећи је окриље катакомби. Сва три 
су својеврсна изворишта и зенит уметности. Иконографско представљање у тим 
случајевима презентује контрастну укрштену символику (и онтолошку светлосну 
објаву), која појачава сваки сегмент доживљаја, али приоритетно – осликава истину.  

О пећини која је присутна на икони Рођења не говори се у канонским 
јеванђељима, извор за причу о пећини је Предање, протојеванђење по Јакову (главе 
12–15)37. Уз Рођење, пећина се појављује на икони Крштења Христовог, где се корито 
реке Јордан слика у облику пећине. Питање првенства црног и белог и њихов однос 
са временом и вечности могу бити тумачени на разне инспиративне начине 
укључујући и следећи: прво у времену је црно (символ времена), а бело је символ 
вечности која се обзнањује у времену (на Рођењу, Крштењу). 

Уз икону јављања анђела мироносицама, пећина се налази испод Тавора на 
икони Преображења, на икони св. Ђорђа који убија аждају, на икони васкрсења 
Лазаревог, светог пророка Данила у пећини са лавовима, светог Илије у пустињи, три 
младића, светога Јована јеванђелисте (пећина Апокалипсе, Патмос), светог Прохора итд.  

На икони силаска у ад сликају се и пећина, и понор (ад). Ове иконе које 
рефлектују целокупан догађај спасења, осветљене су и устројене светлошћу. Оне 
објављују Васкрсење и на свакој од њих се обзнањује победа белог – победа над 
смрћу и над тамом. 

У иконописачком смислу приступ уметности тиче се одгонетања 
инспирације код оних који су се непосредно сусретали са Господом. То је посебно 
изражено код хришћана који су походили катакомбе. Катакомбе (подземна гробља) у 
Палестини, Малој Азији, Кипру, Риму (лавиринти дугачки 600 км), Егејским 
острвима, су места која се не карактеришу само подземним осветљењем већ и 
искуством другачијег светљења. Хришћанске заједнице из 2–4. века, које су 
проживљавале страдање, стварају у окриљу подземних светилишта символично 
сликарство, а нешто касније изображавају мученике и апостоле. Године 2010. фреске 
апостола су откривене у римским катакомбама38. Да боја не би била оштећена слојеви 
калцијум-карбоната скидани су коришћењем високотехнолошких ласерских уређаја 
са минуциозном прецизношћу. Интеракција и молитва страдалника и исповедника 
пред фрескама у катакомбама је светлосни дијалог у тами подземља. 

Однос црног и белог, страдања и уздизања у ова три случаја је експлицитно 
представљен. Он се не може разрешити искључиво на основу начелних разматрања. 
Такав приступ захтева тумачења, посвећеност, као и литургијско учешће, да би се 
контекст слике поставио у евхаристијско окриље и да би речи литургијске химне 
Видесмо Светлост истинску могле бити препознате у властитом животу.  

                                                 
36 Ракић 2004, 220. 
37 Протојеванђеље Јаковљево online. Protevangelium Jacobi online. 
38 Wooden 2010. 
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На крају Старог завета у књизи пророка Малахије, Господ говори о 
будућности и ономе што и данас непрекидно зачуђује – у црном се појављује бело, 
светлост, Сунце правде (Малахија 4, 2). Отвореност, која је и услов непрекидне, 
перманенте инспирације овде налази своје место, на шта додатно утиче сазнање да се 
у црнилу може појавити свеобасјавајуће спасење. 
 

Однос символа према доживљају космоса и физиолошким механизмима 
 

Символи откривају више од неуролошке и когнитивне реакције човека на 
природне феномене којима је изложен39. Тоталитет њиховог значења надилази 
претпоставку о церебралном пореклу символа (зависном искључиво од природних 
феномена). Показатељ ове тврдње је појављивање у соларним култовима „ноћне“, 
„зле“, „ погребно тамне“ стране Сунца, што не представља очигледан приступ40. У 
разматрањима о пореклу символа то је значајан фактор зато што даје легитимност 
антропогеним чиниоцима и свему у односу на шта човек себе одређује и што на њега 
има утицај. Тиме се научна анализа усмерава према факторима који човека чине 
истраживачем стварности (и природне и друштвене компоненте), укључујући и 
теогонијске факторе.  

Непосредни наставак овога били би психолошки покушаји уједињења црног 
и белог и они су тема наредног поглавља. 

 
Црно у најбељем 

 
После више година оклевања, Јунг се одлучује (1952) да изложи своја 

размишљања о црном и белом41. У његовом раду се уочава разрада познате паралеле 
између белог – црног и Христа – антихриста42. Јунг притом излаже проблеме који се 
јављају у психи просветљеног човека и мрак који прати такво стање. Износи став да 
су данашњи људи „у знатној мери измешани са тамом“ и питање је да ли имају 
„чистоту исконских и познијих светаца“ 43.  

Прегршт појмова се укључује у црно-белу слику: „светла природа“ 44, „светли 
син“ 45, „у тами света“ 46, „сопствено тамно створење“ 47. Јунга интересује да ли ће 
моћи да препозна Filius solis et lunae, чиме би пронашао „савршеног сина за решење“ 
(наш израз)48. 

                                                 
39 Елијаде 1999, 205–206. Соларни узроци (фактори) били би, у оквиру постављене теме, 
превасходни пример природних феномена. 
40 Овоме можемо додати откриће из 2010. године. У џунгли Гватемале, археолози су открили 
храм Маја, стар око 1600 година, који је подигнут у част преминулог владара, а назван је храм 
Ноћног сунца. McCall 2012. 
41 Јунг 1984, 342.  
Педесет година након тога појављују се радови:  
Spiegelman 2006, 1–18. 
Sedgwick 2002, 5–21.  
42 Јунг 1984, 341–342. 
43 Исто, 325. 
44 Исто, 317. 
45 Исто, 298. 
46 Исто, 297. 
47 Исто, 324. 
48 Исто, 331. и 337. 
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Размишљања не даје у форми излагања „вечне истине“ као коначног 
одговора на ову проблематику, већ пре у форми постављања питања49. Тиме Јунг, 
наравно, потцртава да је питање отворено и да је оно актуелно и у будућности. 
Проблем таме у чистој светлости и светлости у чистој тами за њега није 
задовољавајуће третиран и нису понуђени модалитети истинског разрешења, те он 
жели да га реши на основу властитих психолошких запажања. Анализу започиње 
односом физике и религије, конкретније, тврдњом коју хоће да оспори: нешто није 
истина уколико се не представља искључиво као физичка чињеница50. Разматрањем 
он долази до закључка да физичко опажање стоји комплементарно религиозним 
исказима. Јунг се на основу стечених знања и искустава, преко анализе која је 
усмерена и на визију у Светом писму, опробао у покушају да изнађе решење за 
фундаменталне односе белог и црног. Предмет интересовања било је питање 
дуализма – белог и црног, добра и зла, Христа и Сотоне. Упоредо са дуализмом стоји 
(исповедани) монотеизам, чиме се напетост тумачења одржава. То све нуди разне 
могућности за изглед, а следствено томе и за давање нацрта решења. Јунга занима да 
у црно-белом кључу протумачи Јахвеа, а труди се да своје решење прикаже као 
непрекинуту нит која започета иде до Јакоба Бемеа и Николе Кузанског, све у циљу 
објављивања complexio oppositorum (црног и белог)51. Његова је жеља да се 
интегрише црно са белим и да се символичном и космолошком додају сазнања из 
психологије и психоанализе. Он тежи, не без узбуђења, креирању „обједињавајућег 
символа“ 52 и „архетипу целине“ 53. 

Јунг не улази у утврђена (препознатљива) онтолошка разматрања, већ свим 
ентитетима, и белим и црним, даје постојање, претпоставља се вечно, а то чини кроз 
психолошку анализу. 

Његови закључци, тачније предлози тумачења, јесу да се у најбељем налази 
црно, чиме Јунг „увлачи“ злу страну у Бога („његова тама“ 54) и даје јој својеврсни 
легитимитет. 

Но, чини се да он превиђа слојевитост црног и белог, а она је 
натпсихолошка. Јунг осећа то и идентификује себе, али амбивалентно, као 
„теолошког лаика“.55 Његови покушаји интеграције имају за циљ повезивање многих 
ентитета, као и многих чинилаца. Поступак идентификовања црног и белог са 
свесним и несвесним скрива носиоца осветљења, Бога светлости, и онога који то није 
– губитника светлости. Спекулативна дуална интеграција Бога и таме коју заговара 
Јунг је унеколико различита у односу на интеграцију природе и духа, побуда и 
узвишености, светле и тамне стране. Упркос жељи за интеграцијом искуства и 
сазнања, јављају се (непремостиви) проблеми при намери да се споји парадокс црног 
(као злог и непостајања) и белог (као Наддоброг, Натпостојећег) у једну слику.  

Покушај да се психолошким кључем објасни „парадоксија Бога“56 остаје 
тема за наредни рад. 

 

                                                 
49 Исто, 343. 
50 Исто, 219–220. 
51 Исто, 356. 
52 Исто, 314. 
53 Исто, 338. 
54 Исто, 298. 
55 Исто, 321. и 332. 
56 Исто, 321. 
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Увод у крајње парадоксе црног и белог 
 

Сва три чиниоца (парадокс, граница и инспирација) имају темпорално 
јединство и експлицитније су повезани у визијама. Оне су уједно парадокс граница и 
парадокс инспирације. Сублимација коју оне наговештавају директно упућује на 
потребу мултидисциплинарних приступа и кроз истраживање доводи до нових 
научних концепата. 

Једна од најупечатљивијих, и са хришћанске стране најтајанственијих, визија је 
Откривење Јованово. Боје које се појављују у Откривењу инспирација су за уметничке 
представе57. То се одражава и на иконопис. Током крајњег периода постојања критског 
сликарства, сликар, мајстор и иконописац Томас Вафас, слика апокалипсу58. 

Различити фактори утицали су да најпознатије изведено повезивање боја (у 
Новом завету) буде учињено са колоритом четири коња у 6. глави Откривења 
Јовановог. Један од њих је и сама упечатљивост боја. Четири коња су редом 
представљени као: бели, црвени, црни и сиви (Отк. 6, 1–8). Они су упечатљиве слике 
великих несрећа, страхота. Чинилац зла је и црвена аждаја (12, 3, и 17, 17). 

Црне и беле слике су најдоминантније: сунце поста црно (6, 12); који бјеше 
одјевен у облак, дуга бјеше на глави његовој, и лице његово бјеше као сунце, и ноге 
његове као стубови огњени (10, 1); облак бијели и на облаку сјеђаше Неко сличан 
Сину човјечијему, који је имао на глави својој вијенац златан (14, 14); царство 
њезино (звијери) поста мрачно (16, 10); коњ бијели и Онај који сједи на њему зове се 
Вјерни и Истинити (19, 11), и свјетлост његова (Нови Јерусалим) бијаше слична 
драгом камену (21, 11); камен бијели, и дванаест врата дванаест бисера, свака врата 
бијаху од једнога бисера. И трг Града бијаше злато чисто као провидно стакло (21, 
21); и Град не потребује сунца ни мјесеца да му свијетле, јер га слава Божија 
освијетли, и свјетлост је његова Јагње (21, 23). 

Последњи догађаји представљени су у црном и белом, али не и (једино) 
искључиво у њима. То је учињено уз помоћ целокупног спектра боја, указујући  да се 
оне заједно односе на просијавање Будућег Царства. На самом крају, бела, златна и 
дугин спектар деле заједнички сјај, док црна остаје трајно (исходиште) за непокајане.   
 

Закључак 
 

Овим су заокружене, путем приступа кроз више дисциплина, теме граница 
парадоксалности и инспирације црног и белог. Истраживање у раду односи се на 
комплексне проблеме и циљ је био да се црно и бело не третирају само по 
тривијалном питању учешћа на хроматској лествици. Црно и бело као такви или 
њихова символика пронађена је у разним видовима граница – границама искуства, 
границама космоса, граничним ситуацијама вида, у боји самих граница. Разматрани 
су парадокси који у себи садрже црно и бело – црно у белом, неочекиване измене 
идентитета, ученик који је изгубио беле хаљине Васкрсења, разбојник који је био у 
светлости, у белом, истог дана када и Господ.   

                                                 
57 Свети Теодор Студит 1998, 4–28. 
58 Јевсјејева 2007, 113.  
Икона Апокалипсе насликана око 1500. године налази се у Успенском храму московског Кремља.  
Икона Апокалипсе (где је Христос као Старац Данима, анђели са седам цркава, седам свећњака 
итд.) – Визија светог Јована Богослова налази се на иконостасу пећине Апокалипсе на острву 
Патмос у Грчкој. 
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Будући задаци 
 

Ради деликатнијих излагања, која представљају следећи корак истраживања, 
потребно је приступити даљој разради. Она изискује посебну јединицу која ће 
проблематизацију довести до врхунца. Решавање крајњег парадокса црног и белог 
биће доведено у везу са темом откривења, започетом у завршним поглављима овога 
рада. Биће истражен начин за разјашњење проблема парадокса у визијама, које су 
овде само споменуте, и односа, преклапања, те уједињења наука које се визијама 
баве. За ново истраживање остављамо и објашњење зашто су црно и бело некада 
написане малим, а некад великим словом, као и савремене парадоксе невидљивог 
зрачења и символику мешања боја.  
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LIMITS, PARADOXES, ARTISTIC (ICON PAINTING) INSPIRATION 

 
Paper describes paradoxes related to the extremes (limits and borders) of 

interpreting black and white as a topic. Limits are examined in relation to physics, 
physiology, symbolism, psychology, theology. We have given three examples of black and 
white events where they are contra posted to show largest implications on icon painting. 
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ПОКУШАЈИ ЛИТУРГИЈСКИХ РЕФОРМИ У ПОСЛЕДЊИХ 
НЕКОЛИКО ДЕЦЕНИЈА У ПРАВОСЛАВНИМ ЕПАРХИЈАМА: 

ДЕЛА ОЦА АЛЕКСАНДРА ШМЕМАНА 
И ОЦА НИКОЛЕ АФАНАСИЈЕВА 

 
Апстракт: У последње четири деценије присутан је известан број 

литургијских реформи у појединим парохијама локалне православне цркве. Ове 
реформе су се нагло појавиле у православној цркви у Америци, у парохијама у 
Француској и Европи, у епархијама руских православних цркава у западној Европи, 
али су се, такође, манифестовале у  неколико парохија московске, српске и румунске 
патријаршије, као и у руским црквама изван граница (епархија у Немачкој). Покушај 
увођења литургијских реформи спроведен је чак и у неколико православних епархија у 
Србији. Ове реформе су биле и остале предмет неслагања, сукобљавања и 
размимоилажења, па чак и подела у наведеним земљама. Поједини свештеници 
спроводили су их без или са благословом локалног епископа, али без званичног става и 
одлуке Светог Архијерејског Синода. 

Кључне речи: литургија, реформе, црква, православне земље, теорија А. 
Шмемана, теорија Н. Афанасијева. 

 
Реформе о којима је реч, које су вршене и примењиване у различитм 

степенима зависно од дотичних Цркава и парохија, су следеће: укидање позива на 
молитве (јектеније) за све који поштују литургију (и враћање истих) у Литургију; 
читање наглас, од стране онога ко врши службу, свих молитви из централног дела 
литургије (анафоре), па чак и оних које се називају „тајним“ од почетка литургије (са 
прекидом песама хора); укидање призивања Светог Духа из молитве која се три пута 
понавља – „Господе, који си у трећи час Апостолима својим ниспослао пресветога 
Духа Свог“ од свих присутних за време молитве из анафоре и епиклезе; целивање 
Светог крста од свих верника у тренутку изговарања Божијих заповести, укидање 
затварања (па, и отварања) двери иза олтара, церемонија током читаве Литургије са 
отвореним дверима укључивши и то да онај који је спроводи није владика (или 
овлашћени црквени великодостојник); свођење на минимум, па чак и избацивање 
иконостаса (или његова добровољна неизградња у случају нове цркве); систематско 
причешћивање свих верника који учествују у Литургији; пракса колективног 
опраштања грехова без индивидуалног исповедања; обред крштења током Литургије 
(укључујући вечерњу, јутарње и остале)1... У овој листи нисмо споменули предлоге 

                                                 
1 У многим парохијама Западне Европе и Северне Америке ниједан од ових обреда не обавља се и 
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или интенције који су дати, али без одјека до сада, као што су прослава проскомидије 
ван светиње2 – обреди Литургије окренути према народу3, укидање церемоније 
венчања (која се замењује заједничким причешћем током Литургије, двоје верника се 
сједињује пред цивилним властима)4, скуп изговара и „амин“, након проповеди 
свештеника у знаку спајања са Богом5, и тако даље. 

Наш циљ овде није да дискутујемо о основаности или неоснованости ових 
реформи или намерама за реформама, што би за сваку од њих изискивало дугу и 
подробну студију, већ је наш циљ да покажемо да је већина од њих, иако је имала 
спорадичне претходнице, развијена током задње четири деценије, под утицајем и као 
последица неких дискутабилних принципа, које су поставили отац Александар Шмеман 
и његов професор на Институту Свети Сергије у Паризу, отац Никола Афанасијев. 

 
Утицај Оца Александра Шмемана 

 
Отац Александар Шмеман (1921–1983) је био професор Литургичке 

теологије на Институту Свети Сергије, а потом дугачки део своје каријере провео је 
на Институту Свети Владимир у Крествуду у САД-у. Кроз своје књиге, чланке и 
конференције, као и кроз активно учешће, као саветник у управљачким инстанцама 
Православне цркве у Америци (ОЦА), имао је значајан утицај на схватање и 
разумевање Литургије и чудотворних појава (или Светих тајни) у Правословној 
цркви, али и на црквену праксу истих.  

Управо под утицајем његове књиге о крштењу, под насловом О води и Духу. 
Литургичка студија о крштењу6, чији је оригинал објављен 1974, бројне парохије су 
увеле обред крштења у току Литургије, јер је у фусноти 1 свог закључка отац 
Александар пожелео увођење ове праксе која до тада није постојала у целом 
православном свету. 

А под утицајем његове књиге о Литургији Евхаристија, Света тајна 
Царства небеског7, многе друге реформе, претходно споменуте, биле су усвојене или 
бар распрострањене.8  

                                                                                                                            
литургијски живот се своди на Евхаријстиску Литургију недељом и на Литургију за главне свеце. 
2 Ова је пракса успостављена пре неколико година у Северној Америци, али изгледа да је 
напуштена. 
3 Краткотрајна интенција постојала је у Србији последњих неколико година. У великој размери 
„Црква која живи“, успостављена 1922. у Совјетској држави, настала са циљем да замени званичну 
Цркву, што је и увело  ову праксу. 
4 Овај предлог је дао најстарији члан француских парохија румунске митрополије Западне Европе 
у оквиру једне радио-емисије која је емитована безврој пута. 
5 Овај предлог скоро је представио доајен Епископског двора православних руских цркава у 
Западној Европи (улица Дару), аутор збирке текстова и рубрика о Литургији. 
6 Француско издање Declee de Brouver 1987, оригинално издање: Of water and the Spirit. A liturgical 
Study of Baptism St. Vladimir’s Seminary Press Crestwood 1974.   
7 Француско издање YMCA Press. Paris 1985, које се појавило пре америчког издања The Eucharist: 
Sacrament of the Kingdom St. Vladimir’s Seminary Press. Crestwood 1998. 
8 Треба, ипак, рећи да су неке постојале у оквиру Епископског двора руских православних цркава 
у Западној Европи (јурисдикција названа из улице Дару, од које зависи Институт Свети Сергије),  
пошто је отац Сергеј Булгаков наглас изговарао молитве из анафоре, када је вршио обред 
литургије: ову су праксу и учинили јавном неколики руски емигранти, пошто је неколико 
епископа који су дали такав предлог на конференцији која је претходила панруском Сабору 1917–
1919. и да су двадесетих година XX века у Русији извесне групе напредњака (нарочито Братство 
Преподобни Исус из Кијева, чијим сабором је председавао славни архимандрит Спиридон) чији је 
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Отац Александар Шмеман се у овој књизи упушта у један брилијантни 
коментар о Божјој служби. Можемо констатовати да је, пре свега, то његов лични 
коментар: позивања на историјат литургије су ретка и мало прецизна, а позивање на 
Очеве, који су коментарисали Литургију (Свети Аеропагит, Свети Максим 
Исповедник, Свети Герман из Константинопоља, Свети Никола Кавасила, Свети 
Симеон из Солуна, посебно), су скоро непостојећа. Касније, дело оца Александра, 
Журнал, објављен након његове смрти, открива разлоге за то – он признаје да је 
осећао истинску алергију према патристичким коментарима (доктрине црквених 
отаца). Отац Александар је завршио редакцију Евхаристије. Света тајна царства 
небеског месец дана пре своје смрти, и то је, у неку руку, његов духовни тестамент, 
где он, након дугачког искуства као професор Литургичке теологије, али и као лице 
које обавља обреде, саопштава својим православним читаоцима, али такође и 
католичким и протестантским, шта му се чини суштинским што се тиче начина на 
који се литургија треба схватити и како она данас живи. 

Главни моменти и аспекти Литургије су наведени у дванаест поглавља: 
Света тајна Сабора, Света тајна Царства Небеског, Света тајна Уласка, Света 
тајна Речи, Света тајна Верника, Света тајна приношења дарова, Света тајна 
Сједињавања, Света тајна Успења, Света тајна Молитве, Света тајна Сећања, 
Света тајна Светог Духа, Света тајна Причешћа.  

Размишљање Оца Александра је веома често критичко према извесним 
литургијским девијацијама католицизма или протестантизма, али такође и појединим 
непожељним непромишљеностима православне Литургије (Службе), које је претрпела 
последњих векова, нарочито због чињенице западног утицаја. Он посебно указује на две 
концепције и праксе које у наше време обележавају православну Литургију: једну веома 
хијерархијску о улози свештенства и улози народа у Служби и један индивидуалистички 
пијетизам који често карактерише литургијску праксу верника. 

Један пројекат, јасно уочљив и појмљив, води аутора током читаве књиге: 
поново дати Божјој служби димензију фундаменталног заједништва (било да је реч о 
свештенству и верницима или између самих верника) какву је имала у зачетку. 
Изражавајући ове критике и тај пројекат, он се придружује темама које су драге 
митрополиту Јовану Зизијуласу (ова се конвергентност објашњава чињеницом да је 
Шмеман делимично претрпео утицај првих еклисиолошких написа Зизијуласа, али 
такође и чињеницом да су обојица имали заједничке изворе, посебно евхаристичну 
еклисиологију оца Николе Афанасијева). Овај хвале вредан пројекат, ипак, 
приморава оца Александра да често форсира своју аргументацију, у смислу 
изједначавања места и функције онога који врши службу и верника. Није тачно, на 
пример, говорити о заједничкој Служби између овлашћених црквених достојника и 
народа (стр. 4)9 или пак о „саслужењу сваког са свима“ (стр. 8), тврдити да „није 
свештенство то које врши службу“, већ да „су сви благословени да врше службу“ 
(стр. 90), да је прва функција онога који врши службу да „обучи, изрази и одрази 
јединство народа Божјег“ (стр. 97). Штавише, није тачно ни да се приказује синакса 
(хришћанско јединство у Цркви) „као први и фундаментални акт литургије“ (стр. 5) 
или пак Литургија као „Света тајна Сабора“ (стр. 97), нити да се Евхаристија 

                                                                                                                            
предлог прихваћен, као и онај да двери олтара буду отворене за време Литургије, све док 
управљачке инстанце Цркве (посебно митрополит Антуан Краповски, када је именован на челу 
митрополије Кијева) нису то окончале.  
9 Ми цитирамо странице према француском издању које је претходило америчком три године, па 
је дакле editio princeps ове књиге. 
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приказује као „најпре дар Божји испуњења сједињавања вере и љубави“ (стр. 151). С 
једне стране, отац Александар губи из вида да милост Божја поверава свештенику, 
као посебно место и функцију, да врши обред (уколико је сваки верник „цар, 
свештеник и пророк“, он није свештеник по истој титули као и он сам, као што није 
ни пророк као и пророци из Старог завета). Он, такође, губи из вида посредничку 
улогу онога који врши службу (владика или свештеник) и чињеницу да је он слика 
Христа. Са друге стране, он губи из вида да је Евхаристична литургија, пре свега, 
актуелизација (или боље речено, комеморација у стриктном значењу те речи) 
Христовог жртвовања, који предаје Своје Тело и пролива Своју крв за спас верника 
који се причешћују, верујући у то: „Узмите, једите ово је Тело Моје, које се за вас 
ломи на отпуштење грехова. Пијте из ње сви, јер ово је крв Моја Новога завета, која 
се пролива за вас и за многе на отпуштење грехова“; свештеник у наставку 
евхаристијске молитве тражи од Бога да то тело и та крв „постану за оне који их 
примају, прочишћење душе, опроштај од грехова, причешћивање са Светим Духом, 
са благодетима Царства небескога“. У ту сврху, подсетимо се прве реченице из дела 
Објашњење Божје службе Светог Николе Кавасиле: „У свечаном вршењу службе о 
светим тајнама, суштински чин је трансформација понуђених дарова који постају 
тело и крв Божја; циљ је посвећење верника, који преко својих тајни примају 
опроштај грехова, баштину Царства небеског и све што она имплицира“.  

Жеља да се укине разликовање између олтарског дела и брода цркве, под 
изговором да то раздвајање представља хијерархијску концепцију односа 
свештенства и народа (упореди: стр. 56) – жеља која се огледа у појединим црквама 
Западне Европе и Северне Америке у томе што су поједини свештеници под утицајем 
ове књиге укинули двери (завесу) која се налази иза олтара, а понегде и преко 
читавог иконостаса – сведочи о једном осиромашењу, које је за жаљење, 
симболичког црквеног простора (о коме поново читамо, као контраст у првим 
поглављима Мистагогије, делу Светог Максима, или коментарима Светог Германа из 
Константинопоља). На исти начин, аутор жели да види „улаз Божјег народа“ (стр. 56, 
68, 69) губећи из вида христовски симболизам овог ритуала, слику Његовог доласка 
на свет и успеће ка Царству небескоме, са Њим и у Њему, људе које је спасио. 
Супротно ономе што тврди отац Александар (стр. 55), овај христолошки симболизам 
није скоријег порекла – ми га сусрећемо већ у најстаријим коментарима Литургије, 
нарочито у Мистагогији, делу Светог Максима Исповедника. 

Аутор има добре разлоге да подвуче грешке „тајног“ читања евхаристијске 
молитве  од стране свештеника, које је било непознато првобитној цркви, и да се бори 
за читање наглас, како би верници боље схватили ову суштинску фазу Литургије. Али 
он, такође, иде доста далеко када тврди „да се без претеривања може рећи да је због (те 
чињенице) чин милости Божје нестао из Литургије“ (стр. 186), као да је и улога самог 
свештеника занемарљива. Такође, ваља подсетити да увођење читања ових молитви у 
себи или тихим гласом није уистину скоријег датума, будући да потиче из VI века10, и 
да је најстарија позната евхологија Барберини Гр. 336 (VIII век) литургију представила 
као нормативну; један још старији извор, 19. Канон Сабора у Лаодикији (око 346) 
назначава да једна од молитви за вернике мора да буде изречена у себи. Такође, може 
да се зажали што отац Александар, под изговором валоризације димензије заједништва 
у Литургији, девалвира личну или индивидуалну димензију учешћа верника (што, 
такође, у свом делу чини митрополит Јован Зизијулас). Такође се потврђује теза „да се 
хришћанство не састоји у томе да се свакоме пружи могућност да лично постане бољи“ 

                                                 
10 Као што то потврђује Новела 137 императора Јустинијана који се томе противио. 



 393

(стр. 14) и прихватљива је ако се ради о схватању Литургије у једној пракси моралиста, 
пијетиста и индивидуалиста (видети стр. 115 и 150), у појединим случајевима повезано 
са потрошачком концепцијом Цркве (видети стр. 119), али није прихватљива уколико 
се ради о непризнавању суштинске улоге коју игра Литургија, кроз милост која се у њој 
ослобађа, у духовном напретку и спасењу сваке особе (и улога, коју у корелацији са 
тим, игра „аскетска“ припрема сваке особе на чему, на пример, снажно инсистирају 
молитве пре причешћа), управо у том задњем приказу отац Александар пада, када мало 
даље одбацује чињеницу „да се причешће сматра средством за добијање Божје 
милости, као чин личног посвећивања“ (стр. 66). По том питању, отац Александар 
Шмеман се, такође, придружује оспореним ставовима митрополита Јована Зизијуласа11 
и ваља прочитати, на пример, Мистагогију, дело Светог Максима Исповедника, или 
пак Објашњење Божје Литургије Светог Николе Кавасиле, и насупрот овоме 
подвучену дубоку везу која постоји између одвијања Литургије и одвијања духовног 
личног живота хришћанина, до те мере да Свети Максим Исповедник развија свој 
коментар на основу стриктне кореспонденције између ова два.  

Уколико можемо да жалимо што су у појединим православним парохијама 
верници de facto више чланови једног корпуса, збир индивидуа, од којих се свако 
моли за себе и учествује у Литургији независно од других, понашајући се притом као 
да други не постоје, онда исто тако можемо зажалити што у другим парохијама 
долази до губљења смисла присног односа Божје службе са духовношћу (и обрнуто) 
и што се црквени живот трансформише у посебан облик асоцијативног живљења, 
чији је организатор и аниматор постао свештеник. Што се тиче ове последње тврдње, 
ставови појединих франкофонских православних парохија које су повезане са 
православним братством, а које се надахњују тезама оца Александра недавно их је 
критиковао Жан-Луј Палиерн у својој књизи Куд се дакле скрива православна 
црква?12 Подвлачећи, осим тога и са пуним разлогом, да парохија не сме да остане 
окренута сама себи, чини се да отац Александар губи смисао и осећај шта је локална 
Црква када тврди „да парохија постаје Црквом и повезана са свом својом пуноћом 
само у оној мери у којој се она преобрази у узвишену као парохија“, да би се 
ујединила са другим парохијама, где је парохија „део Цркве“ (стр. 101). 

Отац Александар Шмеман био је посматрач на II Ватиканском Концилу и са 
оцем Михајлом Помазанским (професор семинара у Џорданвилу, врло познатом у 
Сједињеним Државама, који је литургичку теологију оца Александра подвргао 
оштрој критици) и можемо се запитати13 да ли је отац Александар био под утицајем 
социјалног католицизма и његових литургијских импликација, веома 
распрострањеним у шездесетим годинама прошлог века, као и под утицајем 
литургијских реформи, које је овај Концил увео узимајући као аргумент повратак 
изворима Цркве (међу реформама се појављују вршења обреда наспрам народа, 
подела евхаристијског причеста у руке верницима, квазисистематско причешћивање 
верника напуштањем чина индивидуалног исповедања, и једна секуларизација 
свештенства, коју нарочито карактерише напуштање свештеничке одоре – која је 
намењена да га приближи народу). Други су говорили о једној „протестанизацији“ 
православне литургије. Чини нам се да се отац Александар Шмеман показао као неко 

                                                 
11 Видети критике које сам упутио по овом питању Зизуалису у мојој књизи Личност  и природа. 
Edition du Cerf. Paris, 364–372. 
12 Editions 1’Age d’homme 2002, видети одељак који почиње поглављем названим „Мит 
заједништва“, 41–48. 
13 Видети: http:/www.orthodoxinfo.com.phronema/pom_lit.ASPS 
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ко је истовремено под утицајем 1) теорије соборности, које су имале велики успех у 
Русији, крајем XIX века (са једном посебношћу мислилаца, као што су били 
Кирејевски и Комјаков, којима Оливије Клеман, у својој књизи о Николају Берђајеву 
замера што су причешће осмислили као „неку врсту организма у коме је свако само 
његов део“; 2) под утицајем модерног филозофског егзистенцијализма и 
персонализма14, којима је мана што личност своде на његову релациону димензију 
(што уопште не одговара патристичкој концепцији личности); 3) под утицајем 
концепције свог учитеља на Институту Свети Сергије у Паризу, оца Николе 
Афанасијева, који је под јаким утицајем идеја протестанта Рудолфа Сома, историчара 
и теолога, који је сматрао, као и он, да је истинска хришћанска еклисиологија 
изопачена већ од половине III века, путем једне законске концепције, и да је погодно 
да се вратимо, прелазећи преко низа векова, на концепције и праксе Цркве из прва 
два века. Као што смо приметили, у Журналу, отац Александар Шмеман изражава у 
безброј наврата своју професионалну аверзију за све литургијске доприносе из 
византијског доба, и према схватању византијских коментатора Литургије, тако 
добро да је његова, као и концепција Афанасијева, често била оквалификована као 
неопротестантска кроз ту екстремну валоризацију извора који стављају на страну 
органску еволуцију Цркве и оно што је стечено током двомиленијумске предања.  
 

Утицај оца Николе Афанасијева 
 
Отац Никола Афанасијев (1893–1966) био је један од главних еклисиолога 

Руске цркве модерног доба. Ученик оца Сергеја Булгакова, професора на Институту 
Свети Сергије, од 1932. до своје смрти, вршио је одлучујући утицај на једног од 
главних литургиста друге половине века, оца Александра Шмемана, који му је био 
ученик, и на једног од главних садашњих еклисиолога, митрополита Јована Зизијуласа, 
који је, такође, снажно обележио аспекте мисли Павла Евдокимова15. Он је током 
читаве своје каријере предавача објављивао известан број значајних чланака. Један од 
најзначајнијих назван Црква која управља у љубави према Богу фигурише у једној 
збирци, која се зове Примат Петра у православној цркви16. Његови остали главни 
чланци (који су били редиговани и ревидирани током периода који се протеже од 1940. 
до смрти 1966.) обједињени су у једном тому под називом Црква Светог Духа17.  

Прво поглавље ове књиге посвећено је „посвећености небеском царству“ 
свих верника, главе II и III о „успостављању“ и „служби“ световних лица, глава IV о 
„деловању црквених достојника“ са одељцима: 1) посебна световна лица, 2) апостол, 

                                                 
14  Промовисан у свету руске емиграције од стране Николаја Берђајева, и доста касније међу 
грчким народом – под утицајем Берђајева, али и егзистенцијалистичке јеврејске филозофије 
(Бубер, Левинас) и атеиста (Сартр, Хајдегер) – од стране Христоса Јанараса и Јована Зизиуласа. Ја 
сам изнео читав низ критика у мојој књизи Личност и природа, Editions du Cerf. Paris, 2011, 
поглавље IV, Православна критика персоналистичких теорија Христоса Јанариса и Јована 
Зизиуласа, 207–396.  
15 Павле Евдокимов (1901–1970), који чини део онога што називамо „Париска школа“, написао је 
дело које је имало велику распрострањеност у католичким и протестантским срединама, нарочито. 
Ово дело обележено је четвороструким утицајем: 1) утицај његовог учитеља, оца Сергеја 
Булгакова, 2) утицај оца Александра Афанасијева, 3) утицај Карла-Густава Јунга, 4) утицај 
протестантизма (са којим је био тесно повезан професионално и преко једне од својих супруга).  
16 Editions Delachaux et Niestle, Lausanne, 1960. Остали који су дали допринос овом делу су Н. 
Куломзин, Ј. Мајендорф и А. Шмеман. 
17 Editions du Cerf, Paris, 1975. 
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3) јеванђелиста, 4) пророк, 5) исцелитељ. Глава V анализира функцију 
председавајућих у Свевишњем, тј. проестоса „владика–презвитера“, владика и 
свештеника у њиховом оригиналном смислу, и коначно „помоћна свештена лица“ 
(другим речима названи – ђаконат). Глава VI разматра порекло свештених лица 
„првог презвитера“. Глава VII и последња глава посвећена је владики. Разне студије 
из ове књиге желе повратак на најоригиналније изворе хришћанства, то је једна од 
главних идеја оца Николе Афанасијева, који то дугује веома јаком утицају који је на 
њега вршио историчар и протестантски теолог Рудолф Сом, будући да је истинска 
еклисиологија хришћанства могла бити помрачене свести и изопачена почев од 
Светог Кипријана (око 200–258) у корист једног хијерархиско-правног појма, који ће 
надаље негативно погађати како Исток тако и Запад. 

Ипак, остаје неколико неизвесности, што се тиче разних служби у првим 
вековима, и известан број интерпретација оца Николе Афанасијева се у овом делу 
појављују као хипотетички, и предмет су дебата међу историчарима. Једна од 
најважнијих тема ове књиге, а која је такође имала највећи утицај на модерну 
православну мисао (чак и кроз само дело Николе Афанасијева, али такође и кроз дела 
Павла Евдокимова, а нарочито оца Александра Шмемана), јесте тема „посвећеност 
народа царству небескоме“. Вредновање истог има свакако заслугу за поновно 
уравнотежење клерикалне концепције Цркве, где се чланови „црквене хијерархије“ 
налазе одвојени од народа и где је место „обичних верника“ у односу на њих 
обезвређено. Али та концепција има и неке неповољоности као што сам то показао у 
првом тому моје књиге Црква тело Христа18. Можемо замерити оцу Николи 
Афанасијеву и његовим ученицима што „службу посвећености Богу“ за народ ставља у 
паралелу са „службом намењеном црквеном реду“ (или посвећеност Богу по црквеном 
реду), које се односи на црквени клир и тако изједначава оба типа богослужења. Отац 
Никола Афанасијев умножава општа изражавања, па самим тим их чини конфузним: 
„Црква је духовна кућа (...); (...) сви верници чине богослужење у духовној кући“ 19 (стр. 
40); „могло би се рећи да је сваки лаик члан Божјег народа, један свештеник члан 
Божјег клира“ (стр. 441); „читав народ врши светотајне радње скупа са својим 
проестосом“ (стр. 78); „када Црква врши службу, сви у њој су свештеници и све 
поседује харизму светотајности“ (стр. 128). Исту тенденцију сусрећемо код његовог 
ученика Павла Евдокимова, стављен је снажан акценат на учешће свих у Светој тајни, 
али на два начина, из две Божје службе Свете тајне20: Евдокимов иде дотле да меша два 
свештеничка реда говорећи „о учешћу свих са јединим Божјим свештеником уз помоћ 
два свештенства“21, пишући „да је Христос један једини свештеник“, али су и сви 
свештеници самим учествовањем22 или тврдећи: „ако владика учествује на Христовој 
Светој тајни по својој функцији светог лица, сваки лаик то чини својим светим бићем, 
својом светом природом“23. Забуна је у овој тврдњи о универзалној светотајности: 
„Света тајна хришћанског миропомазања је Света тајна универзалног свештеничког 
реда“24. Међу последицама овог става стоји идеја коју је развио отац Никола 
Афанасијев и његови ученици Павле Евдокимов и отац Александар Шмеман, а то је да 

                                                 
18 Editions du Cerf, Paris, 2011. 
19 Референце су дате према француском издању. 
20 L’Ortodoxie, Neuchatel 1965, 166. 
21 Les Ages de la vie spirituelle, 212. 
22 La femme et le salut du monde, 102. 
23 Les Ages de la vie spirituelle, 214. 
24 Les Ages de la vie spirituelle, 216. 
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су црквени достојници и народ у цркви „саучесници у литургији“. Отац Никола 
Афанасијев пише: „У Новом завету сваки верник пред Богом стоји као свештеник 
(leitourgos) у евхаристичном сабору“ (стр. 67); „сваки верник са другима саучествује у 
вршењу литургије (...)“ (стр. 70); „народ је саучесник у Божјој служби коју врши 
владика или свештеник“25. Отац А. Шмеман говори о „светковању свакога са свима“26 
и тврди „да свештенство не врши службу“ и „да су сви посвећени Богу и да сви 
спроводе Службу у славу Бога“27. 

Став којим се народ ставља у исту раван са свештенством губећи из вида 
специфичност истога није прихватљив са гледишта традиционалне православне 
еклисиологије, и она изискује да буде помно сагледана у светлу истинске природе 
„Свете тајне Царства Господњег“ онако како га схватају Црквени оци. 

Према већини Црквених отаца, који спомињу овај појам, верници стичу статус 
Свете тајности Господње чином миропомазања које добијају у Цркви. По ауторима, 
претходно наведеним, ради се о миропомазању које се добија за време обележавања 
Христовим знаком које следи по крштењу. Ритуал помазања, сам по себи не носи такву 
конотацију, али је тачно да се оно појављује два пута у молитви освећења мира.  

Ипак, морамо приметити да друга миропомазања добијена у Цркви (са уљем 
које је само благословено) су, такође, обележје, као и освећење миропомазањем за 
болесне од којих једна од молитви ритуала каже: „Освећеним уљем Бог нас 
обележава Његовим крстом како бисмо постали Христово стадо, посвећење Царству 
Господњем, свети народ“. 

Ово се заснива на чињеници да је Христос помазатељ par excellence (ДА 4, 
26; 10, 38. Јев. 1,9), који је на највишем нивоу добио статус Цара, Свештеника и 
Пророка – Цара света, векова и царства небеских (Јев. 1,8); Великог Свештеника за 
вечност (Јев. 5,5–10); Пророка Јеванђеља спаса које он доноси (Лука 4, 18–19) и који 
чином помазања оних који се са Њим сједињују у Цркви која је Његово Тело чини их 
учесницима путем Духа Светог и Његове племенитости и узвишености. То у 
континуитету са чињеницом у Старом завету даје миропомазање намењено царевима 
на које се преносила снага Светога Духа, на свештенике и на пророке. 

Али као што се види у текстовима из Светог писма и литургијских текстова, 
као и у христолошким референцама, које су претходно цитиране, погрешно је што 
аутори истичу у први план појам „Света тајна царства Божјег“ и фокусирају се на њега. 
У свим тим текстовима она уствари није изолована ни централна, али иде заједно са 
другим појмовима као што су „Свети народ“, „ изабрани народ“, исто као и појам 
„свештеник“ који није привилегован, али иде заједно са појмом „пророк“ и „цар“. 

Значај заједничког миропомазања у овим различитим случајевима је тај што 
они који га примају су изван других, будући да је то обележје њиховог приступа 
једном другачијем стању, једном другом статусу, једној већој узвишености (упореди 
Излазак 30, 31–33). Овај смисао глобално се примењује на изабрани народ Израела: 
„А сада ако добро узаслушате глас мој и ушчувате завет мој, бићете моје благо мимо 
све народе, премда је моја сва земља. И бићете ми царство свештеничко и народ свет. 
То су ријечи које ћеш казати синовима Израиљевим.“ (Излазак 19,5–6). 

У контексту Новог завета, а у односу на претходно изнети смисао појма 
„Света тајна Божјег царства“, као и појмова „одабрани народ“ или „свети народ“, 

                                                 
25 Les Ages de la vie spirituelle, 219. 
26 L’Eucharistie. Sacrement du Royaume 2005, 8. 
27 Ibidum, 90. 
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поред којих је налазимо споменуту и од стране светог апостола Петра(2,9), она може 
бити повезана са крштењем у начелу (а не само на покрштавање), јер као такво уводи 
човека у нови статус, статус новог бића чврсто везаног за Христа и оживљеног Духом 
Светим, статус хришћанина који живи у цркви, статус једног достојанства које он 
није имао у свом стању грешника и „старог човека“, који постоји чисто биолошки и 
као друштвено биће. 

Очеви Александар Шмеман и Никола Афанасијев имају за основу њихове 
еклисиологије враћање на структуре и праксе Првобитне Цркве. Али то враћање је 
мање мотивисано љубављу према првобитној Цркви, али више одбацивањем 
доприноса из византијског периода и кроз утицај хетеродоксних хришћанских 
конфесија и модерних филозофских теорија, чији је заједнички принцип да да већу 
вредност концепцији заједничког у Цркви, а да умањи разлику која постоји између 
свештенства и народа. 

Свакако је неоспорно да поједине садашње праксе нису сагласне онима из 
Првобитне Цркве, али традиција Цркве се органски развија, и ранг детињство не 
може бити дефинитивни модел за одрасло доба. Доста давно Свети Винсент из 
Лерина је писао „да религија душа имитира дакле физички раст тела чији елементи 
еволуирају и расту у ритму година, остајући ипак увек исти. Има пуно разлике 
између цвета детињства и зрелог доба човека; то је ипак исто биће које је било 
адолесцент, а сада је један старац. То је тај исти и једини човек чији су се раст и 
држање променили, али не и његова природа нити личност, који остају исти28. 
Враћање на изворе не би смело да буде посматрано као једна апсолутна норма 
(видели смо какве катастрофе је то изазвало у протестантизму и у мањој мери, али 
ипак не мање значај, у римском католицизму после одржавања II Ватиканског 
Концила). Уколико се вратимо на праксу Првобитне Цркве, требало би укинути 
церемонију венчања, исповедање, велике постеве, већину великих празника. Онај ко 
врши службу могао би импровизовати молитве из анафоре, требало би да верници 
добијају причест на руке, већина пратећих литургијских молитви (вечерња, ноћна 
служба, јутрење...) би требале бити укинуте, верници који не посте средом и петком 
морали би да буду искључени из заједништва, исто као и они који не присуствују 
редовно недељној Литургији, итд. Прогресивна придоношења Литургији у 
византијском периоду и каснијим вековима могли би понекад да буду дискутабилни 
(нека су се десила из разлога околности које су се данас промениле), али су оне често 
имале оправдање које је најпре требало схватити или поново разоткрити пре него 
што се пожели да се укину, иначе постоји чист и јасан ризик и без разумевања, а то је 
осиромашење Литургије. 

На пример, постојање иконостаса између брода цркве и олтара, постојање 
царских двери, њихово отварање и затварање и само коришћење двери су носиоци 
литургијског и теолошког симболизма, тако да они који желе да их укину лишавају 
тога вернике. Молитве за катихумене и враћање на исте, чак и кад нема присутних 
катихумена (што је данас редак случај)29, симболично се могу схватити као 

                                                 
28 Commonitorium ,XXIII, 4. 
29 У наше време у Цркви има поново катихумена, било да је то у Африци, било у Азији (где је 
православна мисија врло активна) или у земљама Источне Европе, где бројна лица свих доба 
настављају да откривају Цркву. Исто тако је и у већини парохија Западне Европе, где живе бројни 
емигранти, који као одрасли постају хришћани и где, такође, један број аутохтоних особа постаје 
хришћанима. То је приметио и Патријарх Павле из Србије, подсећајући на оно што је Свети 
Симеон из Солуна рекао својевремено: „Већ од времена византијског периода до сада, наметало се 
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подсећање свих верника на њихово стање духовне незрелости, њихове 
припремљености за свечано обављање тајне искупљивања од грехова и 
причешћивања које након тога следи, итд. 

Пре него што се приступи реформама и укидању онога што се чини 
бескорисним, посао свештеника и владика морао би да буде најпре схваћен од њих 
самих, а потом да они објашњавају верницима смисао ритуала или речи из Литургије 
које они не разумеју. 

Уколико се та или она реформа чини оправданом, она ни у ком случају не би 
смела да се примењује по простој одлуци неког свештеника, или чак и владике, па 
чак и више владика. Канони Православне Цркве чак намећу да ниједна реформа која 
се тиче Литургије не може бити извршена од стране локалне цркве без сагласности 
осталих локалних цркава. То је дакле, као што смо већ рекли, на нивоу пан-
православног Сабора где евентуалне реформе морају бити дискутоване и о њима 
донете одлуке. Иначе сваки владика или сваки свештеник ризикује да врши Божју 
службу „a la carte“ (по избору), што је ризик да се унесе много фантазија и 
нестабилности, али такође и да створи пометњу и нереде унутар сваке парохије, 
сваке епархије и сваке локалне цркве, као и дисхармонију у симфонији универзалне 
цркве. 

 
 
Литература 
 
A.Schmemann, La Primauté de Pierre dans l’Église orthodoxe, Éditions 

Delachaux et Niestlé, Lausanne, 1960.  
A. Schmemann, L’Église du Saint-Esprit Éditions du Cerf, Paris, 1975. 
C. KERN, L’Eucharistie, Paris, 1946, rééd. Moscou, 2001. 
Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, 3. изд., Београд, 2007. 
J. C. Larchet, Personne et nature, Éditions du Cerf, Paris, 2011. 
L. DUFUR, Dictionnaire du Nouveau Testament, Paris, 1975. 
Of Water and the Spirit: a Liturgical Study of Baptism, St. Vladimir’s Seminary 

Press, Crestwood, 1974.  
The Eucharist: Sacrament of the Kingdom, St. Vladimir’s Seminary Press, 

Crestwood, 1988.  
Патријарх Павле, Да нам буду јаснија нека питања наше вере, том III, 

Београд, 2010. 
http://www.orthodoxinfo.com/phronema/pom_lit.aspx. 

 
 
 
 

                                                                                                                            
питање повољности јектеније и молитве за катихумене у Литургији“. На једно такво питање, у XV 
веку, Свети Симеон Солунски је одговорио : „Ја знам да по том питању има људи који воле да 
оспоравају, зар да кажемо да катихумени морају да изађу, када их и нема? И то онако како су се 
поједини преварили не познајући ни Свето писмо ни тајне цркве, неки други се варају у садашњем 
случају. Јер увек има катихумена у Цркви“. (S. Symeon de thessalonique, O crkvi, poglavlje 74, стр. 
155, 725–727. Јектенија и молитва за катихумене је у потпуности актуелна. Ја сматрам да оне 
требају бити изговорене како у Грчкој тако и у свим другим православним земљама. (Да нам буду 
јаснија нека питања наше вере, том III, Београд, 2010, стр. 122.)  
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AUX SOURCES DES TENTATIVES DE REFORMES 
LITURGIQUES  DE CES DERNIERES DECENNIES DANS 

CERTAINES PAROISSES ORTHODOXES: LES ŒUVRES DU 
PERE ALEXANDRE SCHMEMANN ET DU PERE 

NICOLAS AFANASSIEFF 
 
Dans les quatre dernières décennies, un certain nombre de réformes liturgiques ont 

été introduites (ou ont fait l’objet d’une tentative d’introduction) dans certaines paroisses de 
certaines Églises orthodoxes locales. Ces réformes se sont assez largement répandues dans 
l’Église orthodoxe en Amérique (OCA), dans les paroisses de France et d’Europe de 
l’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale (dont le siège est rue 
Daru à Paris), mais se sont manifestées aussi dans quelques paroisses du Patriarcat de 
Moscou, du Patriarcat de Serbie, du Patriarcat de Roumanie et de l’Église russe hors-
frontières (diocèse d’Allemagne) situées en Europe. Des tentatives d’introduction des 
mêmes réformes ont été faites dans certaines paroisses en Serbie même. Ces réformes ont 
été et restent à des degrés divers, des sources de troubles, de divergences, voire de divisions 
dans les pays concernés, dans la mesure où elles ont souvent été introduites librement et de 
manière variable par quelques prêtres seulement, parfois sans bénédiction de l’évêque local, 
parfois avec son autorisation (voire ses encouragements), mais sans que cela ait fait l’objet 
d’une décision officielle de l’Assemblées des évêques ou du Synode des Églises locales 
concernées, et encore moins d’un concile panorthodoxe. 
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АНАЛИЗА ПЕДАГОШКО-ОБРАЗОВНОГ ДИСКУРСА 
СВЕШТЕНИХ КАНОНА ЦРКВЕ 

-ЕРМИНЕВТИЧКА  КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЈА КАНОНА- 
 
Апстракт: У овом раду желимо да нагласимо педагошко-образовну 

димензију канонског наслеђа Цркве. Канонско предање, као део свештеног предања 
Цркве, чува свест о светотајинским основама образовања. Вера, крштење, подвиг и 
литургија, као тачке ослонца  хришћанске педагогије и васпитања, у овом раду су 
апострофирани  као незаобилазни чиниоци ерминевтичке контекстуализације 
образовања модерног човека по лику Оваплоћенога Логоса – Исуса Христа.  

Кључне речи: Свете тајне, образовање, васпитање, литургија, свештени 
канони, саборно сведочење, крштење, подвиг, покајање. 

 
Увод 

 
Васпитно-образовно уобличавање човека опхрваног слабостима своје 

природе и непостојаношћу сопствене слободе, одговорности и воље, предмет је 
интересовања многих генерација педагога, мислилаца и философа различитих 
културних и цивилизацијских провенијенција. Ова тема се јавља као камен 
спотицања и за све оне који покушавају да формирају заокружен ерминевтички 
контекстуализован приступ у процесу давања практичних одговора на многа питања 
која искрсавају у поступку образовања, ослањајући се на искуства претходних епоха. 
У процесу васпитавања и уобличавања човековог лика, у прошлости до модерне, 
доминирала је усмереност ка тражењу образовних модела у простору култа.  

У предхришћанској прошлости култ је представљао основ од којег се 
почињало приликом покушаја да се структурише процес образовања. Култ се, такође, 
јављао и као контекстуална сврха и циљ педагошког процеса1. У тежњи да се дође до 

                                                 
1 Đurić, 1976, 3., „Misterijski vernik, ..., nalazio je u njima (мистеријама, прим. аут.) svoje prisno 
sjedinjenje sa božanstvom i time podizao svoje postojanje i povišavao svoje osećanje života. To 
sjedinjenje postizano je ili silom, tj. time što bi se pri zaglušujućoj svirci, vrtoglavu igranju, klanjanju, 
gledanju u svetao predmet, gubila pojedinačna svest, ili predstavljanjem sjedinjenja po znamenjima, 
tajnama (σύµβολα, µυστήρια, „sacramenta“). ... Cilj im je bio jačanje i osposobljavanje čoveka za 
svakodnevno ispunjavanje teških dužnosti i spremanje za život posle smrti. Ono što je zajedničko tim 
religijama sastoji se u tome što je tajna života i smrti i vaskrsa postala i njihova tajna.“; О овом феномену 
нам, поред образовно-васпитне традиције античке Јеладе испољене нарочито у тзв. 
дофилософијским религијским и етичким системима, много говори и традиција древног Египта, 
пракса многих анимистичких заједница Африке, словенски политеизам, а у неким случајевима и 
неаутентична традиција старозаветних Јевреја.  
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човековог „истинског“ лика пренаглашена фасцинација и заслепљеност култом 
доводила је често до губитка његове личносности2. Човек је од претпостављеног 
циља, односно субјекта образовања, постајао средство или објекат за досезање оних 
вредности које се не налазе у њему самом нити га одликују, већ се налазе у простору 
религиозно-идентитеског, култно-обредног и псеудооностраног, са израженом 
социјалном сврховитошћу. Са друге стране, скорашњи покушај да се 
позитивистичким или историјско-материјалистичким поступком педагошки процес 
десакрализује и отргне из његових метафизичких основа одвео је у супротну крајност 
у којој је човек постао „полигон“ за испитивање успешности експерименталних 
форми обликовања образовно-васпитног материјала3, такође по мери његове 
друштвене или, у последње време веома присутне, економске и политичке 
корисности4. Полазећи од различитих и делимично супротстављених вредности ове 
две наведене васпитно-образовне матрице долазе до истих или бар привидно 
истоветних последица, а то је обезбожење и обезличење човека. 

Педагошки процес, инициран у теолошком дискурсу и присутан у практичном 
искуству народа Божијег и канонском предању, карактерише се антиномичношћу и 
парадоксалношћу који нису својствени ниједном сличном практичном процесу или 
религијско/теоријском концепту. Божије откровење заиста нуди човеку сасвим нов, и у 
искуству људи свих претходећих епоха непознат образац узрастања, усавршавања и 
обликовања човека по лику Божијем. Уколико бисмо желели да сажето објаснимо 
карактер односа између Бога  и човека, свакако, и света целосно обухваћеног и прожетог 
тим односом, онда морамо заронити у дубине библијског сведочења које нам пружа 
ерминевтички оквир којим се открива и човековим потенцијалима саображава љубавна 
отвореност и предвечна одлучност Божија да се саобрази човеку и свету5, и да у 
несливеном и нераздељивом јединству човека и свет благодатно преобрази до 
неисказивих висина раста Христова. Оваква врста преображаја и узрастања, каква је 
присутна у Тајни богочовечанског односа, сасвим је несвојствена променама које су 
присутне у човековом вансакралном индивидуалном или социјалном искуству, или са 
друге стране, феноменима који карактерише његову природну развојност, односно 
динамику природе човека и света. Основна различитост је, пре свега, у сотириолошкој 
димензији човековог односа са Богом која сâм благодатни преображај не види као циљ 
или самој себи својствену сврху, већ као пут и средство да се досегне Царство небеско  
као једини смислени (Мт6,33), и пре Стварања, човеку и свету назначени циљ. У 
љубавном загрљају Бога и човека, човек не остаје исти, већ се непрестано преображава  
и васпитава окушајући даровану му слободу и вечност. Васпитавање, из перспективе 
Цркве и пуноће богочовечанског откровења похрањеног у њеним светотајинским 
ризницама и канонско-правном наслеђу, није само стварање бољег и друштву 
кориснијег појединца, ваћ превасходно освајање искуства бесмртности какво нам је 
даровано Христовим васкрсењем из мртвих. У овако дефинисаној ерминевтичкој 
контекстуализацији хришћанско искуство васпитања појављује се као један целовит 

                                                 
2 Проблем губитка, или, боље речено, неидентификовања човекове личности у директној је вези 
са проблемом непоимања Бога као личности, већ као какве натприроде или силе. Потврду оваквог 
става имамо у свим, у претходној напомени наведеним, религијама; види: Јанарас, 2000, 41–44. 
3 Gadamer, 2010, 22. „Naučio sam, naime, da je kritika etosa efektivnosti, koji kao optimizam zbog 
napretka vlada svim, tada, godine 1918., već bila jedna sasvim nova poruka koja je na mene načinila 
dubok utisak.“; 
4 Јевтић, 1993, 106–133. 
5 Мисли се на Тајну Христовог оваплоћења, Тајну Цркве; види: Свети Атанасије Велики, 2003, 
129.  
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процес који је иманентан самом благодатном животу Цркве, односно њеном 
светотајинском опиту. Истинског васпитања и образовања нема без човековог 
слободног саображавања Цркви и њеном страдалном и васкрсном сведочењу у историји.  

Када непристрасно сагледавамо историјат различитих уверења, космологија, 
антропологија и сотириологија, и из њих исходећих педагогија у адекватној 
ерминевтичкој контекстуализацији, онда долазимо до закључка да је прву 
секуларизацију образовног искуства учинило управо хришћанство отржући га из 
загрљаја псеудорелигиозних парадигми, „сводећи“ га на димензију личног односа 
Бога и човека6, дајући му карактер одговорног, вољног, слободног, усавршавајућег и 
освећујућег процеса. Циљ васпитања је унутар љубавног загрљаја Бога и човека, и 
изражава се кроз процес саображавања човека Богу по мери Христовог 
богочовечанског лика.  Отуда је хришћански васпитно-образовни процес сагледаван 
из перспективе света и друштва, као суштински христолошки и еклисиолошки 
детерминисан и контекстуализован, парадоксалан својом укорењеношћу у Христово 
крсно страдање и васкрсење, и као такав прожет литургијским предањем, а такође и 
антиномично запечаћен есхатолошким сведочењем Цркве, кроз њено непоколебиво 
светотајинско оприсутњење будућих и коначних (читај: вечних) реалности свеколике 
творевине Божије и свакога човека понаособ. Управо у овим парадигмама морамо 
тражити изворе хришћанског васпитања и образовања, односно пратити и вредновати 
њихове развојне процесе унутар благодатних токова безобалног и бесмртног 
богочовечанског живота Цркве.  
 

Формативно/текстуална задатост канона и аутентична канонска свест 
 

Када позиционирамо образовно и педагошко искуство у оквире црквеног 
предања и сведочења сасвим се лако открива основаност присуства канонског 
наслеђа унутар ових процеса.  Канонска свест и образовни процес имају исту 
благодатно-еклисијалну потку која их прожима и структуира, изражавајући кроз оба 
искуства преображајно присуство Богочовека Христа у свету. Свештени канони, тако 
схваћено, представљају нормативни основ за васпитну активност као увек присутну 
реалност у животу Цркве, тако да  оба искуства, и канонско предање и педагошки 
процес, јесу израз истог сведочења и свести који карактеришу светотајинско служење 
Цркве и пројављују христоподобну ерминевтичку контекстуализацију њене мисије и 
историјског послања, њене светости и свештености.   

Свештени канони, такође, по свом богонадахнутом смислу представљају 
израз јеванђеоске, истините и спасоносне,  васпитавајуће и преображавајуће вере. 
Сабори, било васељенски или помесни, доносили су канонске одлуке управо са 
циљем да обезбеде постојаност благочестивог духовног амбијента који узводи до 
обожења и спасења. Канон, поред тога што поседује формативну конкретност, има и 
дефинисану свештено-педагошку примену и смисао који су историјски, 
еклисиолошки и социолошки условљени и контекстуализовани сврхом настанка7, док 
у исто време поседује и универзалну, ванвременску, или боље речено, свевременску 
значењску димензију која се мора откривати увек изнова у конкретном историјском 
тренутку и са увек новом и другачијом сврховитошћу8. Гадамеровско разумевање 
граничних оријентира прошлости у циљу дефинисања вредносних оријентира 

                                                 
6 Јанарас, 2000, 52.  
7 Фидас, 2001, 95. 
8 Афанасјев, 2003, 60. 
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садашњости, у смисаоној интерпретацији канонског наслеђа и његовог васпитно-
образовног потенцијала и њиховој практичној примени, данас нам је више него 
неопходно. Историјска дистанца која се налази између нас данас и времена када су 
канони донети изискује од нас напор њихове ерминевтичке контекстуализације да би 
канонско предање и за нас као и за хришћане свих претходних епоха представљало 
живо васпитно сведочење и образовно надахнуће. Такав став, са једне стране, 
афирмише текстуалну постојаност канона који није подложан промени, док, са друге 
стране, Цркву, односно њене чланове, како јерархију тако и свештени народ, чини 
креативно активним у процесу оживљавања, оцерковљења и инкултурације 
канонског предања. Оно што омогућава доследност у актуелизацији канона у свакој 
епохи јесте синергијска делатност Духа као уводитеља у сваку истину и као Онога 
који јавља оно што долази (Јн15,13) и човека отвореног да изрази долазећу истину у 
оквирима свога времена и друштвеног амбијента. Овакав ерминевтички контекст 
васпитног потенцијала канонског предања, који баштини Црква у сваком времену, 
доминантно поседује асиметричну дијалошку форму у којој Бог (Дух Свети) иницира 
преображавајућу комуникацију и позива у заједништво сваког човека не очекујући од 
њега ништа осим отворености да прими и одржи реч Божију (Јн14,23-25), 
формирајући за човека животодаван однос у којем је Бог дародавац благодати а човек 
прималац, за шта је неопходно „само“ одрећи се свога егоизма.     

 
Вера и канонско предање – ерминевтички оквир образовања 

 
Образовно-васпитни процес има превасходно преображавајући карактер, и 

садржајно зависи од истинитости и правилности веровања. Истинита вера је искуство до 
којег се у посед долази примањем свештених дарова, односно входним9 уласком у 
заједницу у коју нас позива сâм Господ (Д.Ап.14,27). Извор и исходиште веровања, са 
једне, и циљ и сврха веровања, са друге стране, ипостасно су Једно и као такви су 
битијно конкретни, незаменљиви и несводиви на неког другог или нешто друго, те се и у 
искуству свакога појединца могу испољити само као вероисповедање Јеванђеља 
Богочовека Исуса Христа10. Вера је дијалошки садржај неусловљене и слободне, жељене 
и прихваћене  комуникације, са једне стране, Личности која дарује сопствена божанска 
својства личносности, нестворености, вечности, бесмртности, и са друге, створене 
иконичне битијне конкретности човека која се оличношћује самом комуникацијском 
афирмацијом сопствене и иманентне способности да прими  дијалошке дарове.     

Вера се у својој потпуности и истинитости открива  кроз богословље 
(θεολογία), и још видљивије кроз правилно богоделање (ορθοπραξία), која искуства 
само заједно пројављена човека узводе до истинског преобразо(жа)вања 
(µεταµόρφοσης) и боговиђења (θεορία). Ово практично и искуствено, теоријско и 
созерцатељно благодатно узвођење до трећега неба јесте васпитно узрастање човека 
до императивног Божијег савршенства, до образовања новога човека у Христу. 
Канонско предање само прати континуитет оваквог сведочења и веровања Цркве и 
својом структуром и садржином подстиче и уобличава овај процес.  

                                                 
9 Алузија на входноје „ Јелици во Христа крестистесја, во Христа облекостесја, Алилуја,... “ које 
се пева приликом крштења, односно у тренутку уласка новокрштених у литургијску заједницу. 
10 Лудовикос, 2011, 66. „Читаво збивање, дакле, духовно узрастање је евхаристијски утемељено 
на закланом Јагњету и Логосу, под условом чувања заједничарске истине „устројене хармоније 
божанственог тела“ од охолости дрскости или неисповеђене недостојности, које „комадају и 
растржу“ „ несаломиво и ненарушиво“ јединство Његових удова.“ 
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Свештени канони не доносе неко ново веровање или морално владање, нити 
било шта изнова прописују и озакоњују, већ изражавају само оно што већ јесте 
присутно у животу Цркве, и свештеном процесу преобразовања човека и света по 
обрасцу Будућег века. Канон није наметљиви нормативни акт који захтева да се 
слепо спроводи и по његовој садржини поступа иако га суштински не разумемо или 
не учествујемо у стварности која је изнедрила  у њему садржано правило. Зато је 
прави смисао свештених канона да нас приведу у духовну атмосферу Свете Цркве, 
њеног богослужења и подвижничког искуства, Цркве која једина има стваралачки 
потенцијал да суштински преобрази и дâ смисао свему што постоји. Сâма Црква 
пројављује се као истински терапеут и васпитач, као светотајински организам који 
исцељује болесне удове својим богословским и аскетским предањем као благодатним 
леком. Канон је само помагач и средство да се најсигурнијим путевима стигне до 
непоколебиве вере и наде као посведоченог искуства превазилажења слабости и 
смрти. Зарад тога канон се не апсолутизује већ се његова примена пастирски 
одмерава и конкретизује по мери вере и духовне узраслости онога коме је његова 
целебна лековитост потребна. Икономија (οικονοµία) и акривија (ακρίβεια) су лева и 
десна обала ерминевтичког тока који каналише канон и даје му пуни смисао, а 
критеријум њихове примене јесте сама Црква и њено светодуховско познање човека 
и његове пријемчивости на терапију благодати.   

Пуноћа црквеног тела, која се изражава и кроз исправност догматског 
вероисповедања и моралног учења, увек је била императивно штићена од стране 
саборских Отаца, макар и по цену отсецања болесних и божанској благодати 
непричасних чланова. Канони, којима се чува здраво ткиво Цркве од застрањења и 
заблуда страних њеном свештеном предању, као највишу вредност имају образац 
вере који нам, апостолским прејемством и благодаћу Светога Духа, долази од 
Васкрслог Господа (Јн14,15-17, 24-26; 15,25-26) откривајући се у историји као 
догађај литургијског јединства. Терапеутски значај одлучења од јединства 
богочовечанског Тела није у томе да се остане далеко од Цркве и њеног спасоносног 
благослова, већ да се у огњу удаљености разгори жудња (επιθυµία) за новим и вечним 
животом у Божијем Царству који она (Црква), својом благодатном структуром, 
организацијом и сведочењем пројављује. Васпитно дејство преображајне црквене 
праксе унутар њених благодатних и канонских граница није једносмеран процес и не 
зависи само од воље Божије већ и од човекове спремности и отворености да раскине 
окове индивидуализма и егоизма и да се екстатички препусти ипостасном загрљају 
васкрсавајуће вере у љубав Божију. Светотајинска педагогија је синергија слободе 
Божије и људске11, а канонско предање предано чува и афирмише њене плодове.  
 

Покајање (µετάνοια) – предуслов црквеног васпитања и образовања 
 

Покајање се у Цркви схвата као преутемељење живота на новим ипостасним 
основама које нам је подарио сам Отац Небески оваплоћењем Сина, не да би се 
живело боље у социјалном или етичком смислу, већ да би човек и сав свет заживели 
бесмртним животом12. Покајање је „уобличавање Христовог лика међу нама“, по 
речима Бонхефера13. Оно, са једне стране, афирмише личност покајника, а са друге, 
обнавља свештену заједницу као  иконичну пројаву реалности Будућег века. То је 

                                                 
11 Радовић, 1993, 42.   
12 Јевтић, 1998, 121.  
13 Bonhoeffer, 2009, 147. 



 406

доминантна карактеристика и ранохришћанског сведочења, како је оно изражено 
кроз свештене списе, нарочито у Делима апостолским (Д.Ап.2,14-42; 3,18-26). 
Потоње организовање катихуменских (предкрштењских) школа и формирање 
Великог поста14 као духовног амбијента адекватног за покајање, поучавање  и 
узрастање у новој вери, наставак је апостолског предања у другачијим социјалним и 
културним околностима15. Постојаност и безусловност покајања Црква је увек 
захтевала од својих нових чланова, и ту свест је очувала доследно кроз богослужбену 
праксу и сам чин и поредак Светог крштења16. 

Жалосна чињеница да је грех присутан у човековом свакодневном искуству 
довела је до појаве проблема у правилном разумевању тајне покајања у свести раних  
хришћана. Првобитни максимализам и ентузијазам ранохришћанских заједница није 
могао равнодушно да прихвати могућност да се грехом одбацује благодат која се од 
Бога дарује крштењем (Јевр6,1-12). У одређеном историјском тренутку се ригоризам 
првих хришћана, као веома подстицајан за развој Цркве у првим вековима, у свом 
апсолутизованом  поимању и практиковању, јавља као препрека за правилно 
схватање реалности богочовечанске љубави која исцељује и спасава како праведнике 
тако и грешнике који се кају. Драматично суочавања са грехом кроз лични доживљај  
и свенародно искуство увек је остављало дубок траг на телу Цркве, доводећи често 
до погубних последица. Многи су се, не прихватајући могућност покајања грешника 
и не желећи заједницу са њима, обрели на попришту стварања раскола у Цркви и 
формирања учења страних њеном богочовечанском организму17. Васпитна и 
образовна одговорност апостола, њихових ученика и епископа као њихових 
наследника, била је усмерена на јачање свести о јединству свих чланова Цркве и 
прихватања чињенице да они који су пали покајањем поново задобијају Духом 
Светим даровано им место и службу у литургијској заједници. Канонско предање је 
само израз таквог поимања преображавајуће и спасавајуће мисије Цркве, поимања 
које  је у својој основи и образовано у пастирском настојању отаца да очувају пуноћу 
повереног им стадо. Канон 102. Трулског сабора износи изнијансиран однос према 
различитим категоријама грешника, односно покајника, исказујући свест да је 
пастирско служење не само продужетак Христове пастирске службе већ да се са њом 
суштински поистовећује и да су васпитни лекови усмерени ка личности грешника-
покајника, њеном исцељењу и повратку у Цркву18. На самом крају канона оци сабора 
нас упућују на учење Светога Василија Великог о односу пастира према грешницима, 
које светитељ износи у свом 3. канону, где се наглашава одговорна употреба свих 
расположивих терапеутских средстава, како строжијих (ακρίβεια) према непокорнима 
и тврдовратима, тако и саосећајних и снисходљивих (οικονοµία) према онима који са 
правилном свешћу о тежини сопственог греха са радошћу приступају покајању и 
добровољно прихватају епитимију19.  

О чињеници да је било проблема око пријема покајника у Цркву, и то не 
само од стране лаика, већ да су и клирици често својим ставовима томе били 

                                                 
14 Шмеман, 1999, 76. 
15 Афанасјев, 2002а, 90.   
16 Свети Иполит Римски, 1999, 440. Оваква форма и символички карактер Светог крштења 
сачуван је у пракси Цркве до данас. 
17 маркионити, монтанисти, новатијани (катари), донатисти ... 
18 канон 102. Трулског сабора. „...Јер у Бога, и у онога који се прихватио пастирске службе, сво 
старање је у томе да се врати заблудела овца, и да се лек да ономе ко је рањен змијом.“ 
19 Свештени канони Цркве, 2005, 461, фн. 17.  
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препрека, говори нам 52. Апостолски канон у којем се такав гест свештенства 
најстрожије осуђује – „...јер се тиме жалости Христос који је рекао – да бива радост 
на небу за сваког грешника који се каје“(Лк15,7). Први Васељенски сабор се, такође, 
сусрео са проблемом греха у виду одрицања од Христа и Цркве током сабора 
претходног периода прогона, те су саборски оци у неколико канона20 истакли да се 
покајање грешника мора са радошћу прихватити и да се са њима мора имати пуна 
евхаристијска заједница када то омогући сам покајно-преображавајући процес21. Да 
су покајање и поновни пријем у Цркву могли уследити и у последњем тренутку, 
говори нам 13. канон Првог Васељенског сабора у којем се покајник пред смрт 
удостојава Светог причешћа, а уколико преживи наставља са покајном дисциплином 
због нарочите тежине учињеног греха22. Грех ширења јеретичког учења свакако да 
захтева строг третман као преваспитавајући поступак према онима који га врше, иако 
је Црква понекад таквима, уколико се искрено кају, приступала изразито 
човекољубиво примајући их под своје окриље тачно прописаним процесом покајања 
и увођења у Цркву23. Посебно су свештеници били под будним оком црквених отаца 
будући да су они пастири народу чија вера је често била условљена односом са 
конкретном личношћу свештеника24. Канон 5. Седмог Васељенског сабора смртним 
грехом сматра одбијање да се принесе Цркви дар покајања, док Анкирски помесни 
сабор25 готово сваким својим каноном сведочи о присуству греха у животу хришћана 
и тежи да се одлукама које је донео изнијансирано и пастирски мудро постави према 
свим категоријама грешника, афирмишући на тај начин покајну праксу и из ње 
исходећи васпитни процес који преображава и освећује.  

   Покајање је у сведочењу изворног Предања Цркве и у оквирима канонске 
свести и правила на њој заснованим остало до данас, у црквеном практичном 
искуству и богословској мисли, основа на којој се изграђује наш хришћански 
идентитет и осовина око које се креће свака личност којој је егзистенцијални циљ 
богочовечански лик  Господа Христа који нас својом љубавном гравитацијом 
привлачи, изграђује, духовно храни и васпитава за вечни живот. 

 
Света тајна крштења у канонима – 

почетак свештеног образовно-васпитног процеса 
 

У Јовановом крштењу покајање се изражавало погружавањем у воду као 
символички гест спирања прљавштине греха и исповедања сагрешења. Сâм предукус 
Царства, причешћивање и саображавање есхатолошкој реалност, у новозаветном 
сведочењу дар је Светога Духа који нам се дарује кроз личност и дело Помазаника, 
Исуса из Назарета. Он је тај који по јеванђеоском сведочењу крштава Духом Светим 
и огњем. Овај детаљ из Јеванђеља по Матеју разоткрива христолошки и 
пневматолошки карактер крштења као догађаја не само моралног, већ пре свега 
егзистенцијално-онтолошког преображаја. Крштење је, у изразу ране Цркве, рођење 

                                                 
20 8, 11, 12, 13. и 19. канон  
21 Афанасјев, 2002а, 266.  
22 Канонско наслеђе црквених сабора одржаних на Западу током 4. и 5. века Хр. ере, а ту 
превасходно имамо у виду саборе у Елвири 306. г. и Арлу 314. г., има нешто ригорознији став по 
питању пријема у Цркву покајника на самрти.     
23 канон 7. Другог Васељенског сабора. 
24 Афанасјев, 2002б, 147. 
25 Анкирски сабор, 314. године, у Галатији, Мала Азија; 25 канона. 
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од Бога, по речима јеванђелисте Јована, и представља даривање власти да сваки који 
верује назива се и буде чедо Божје, у наручју Оца (Јн1,1-18), син по благодати 
ухристовљења (Гал4,4-7). Зато Свето крштење није измена у човековој свести која се 
манифестује искључиво у оквирима његовог психолошко-емоционалног или умно-
рационалног искуства, већ је превасходно образовање новога човека у Христу, 
рађање за бесмртност и Живот (Јн5,19-30). Оно је предуслов и предукус спасења, по 
речима јеванђелисте Марка (Мк16,15-16). 

Канонско предање обухвата аутентично црквено поимање крштења, на исти 
начин како је оно изражено у новозаветним свештеним списима и литургијској 
пракси. Императивни карактер Христове заповести: „Идите, дакле, и научите све 
народе крстећи их у име Оца и Сина и Светога Духа,...“(Мт28,18-20) био је и јесте 
свепрожимајући основ богослужбене праксе Цркве, њене мисионарске  делатности, 
канонског наслеђа и васпитно-образовног прегнућа кроз сву историју. Исправно 
схватање и практиковање Тајне крштења представља темељ правилног литургијског 
живота и израз узајамне одговорности свих који су унутар евхаристијске заједнице. 
Овакву свест недвосмислено изражавају 31. и 59. канон Трулског сабора којима се 
потпуно забрањује, или само у изузетним и оправданим околностима од стране 
епископа одобрава, крштавати у приватним домовима, будући да при таквом вршењу 
крштења изостаје управо евхаристијска димензија свете тајне и функција њеног 
васпитног и образовног сведочења. Наведена одговорност се, такође, испољавала и 
кроз организовање катихетског образовања оглашених који су, по сведочанству 78. 
канона Трулског сабора и 46. канона Лаодикијског помесног сабора, били дужни да у 
пети дан седмице јавно сведоче своју веру пред епископом или свештеницима. Само 
је овакав поступак био гаранција да ће новокрштени приступити заједници изабраних 
исповедајући православне догмате и васпитавати се у сагласности са свештеним 
предањем Цркве. Таква обавеза била је и на свештеницима и целокупној заједници 
која прима новокрштенога, тако да 49. и 50. Апостолски канон строго санкционишу 
клирике који не изврше крштење у Име Оца и Сина и Светога Духа, или уместо три, 
изврше једно погружење, док 48. лаодикијски канон захтева извршење Тајне 
миропомазања одмах по крштењу, са тежњом да заштити древну праксу која је 
доминирала на Истоку.  

Условљавајућа повезаност вере, крштења и вршења црквених служби 
најдоследније је испољена 12. каноном Неокесаријског сабора којим се крштење 
изнуђено претњом скоре смрти узима као разлог да се такав верник не припушта 
свештеничкој служби (или некој другој служби у Цркви) све док не покаже 
задовољавајућу ревност у вери и спремност да целосно заживи преображавајућим и 
васпитавајућим искуством Цркве26. Овакав став потврђује и 3. канон Лаодикијског 
сабора који изражава становиште да – „недавно крштеног не приличи постављати у 
свештенички чин“ 27. Суштинска веза вере и Тајне крштења, у њеној богословској и 
практично-символичкој форми, нарочито је истицана у суочавању црквених отаца са 
јересима и ситуацијама када су припадници таквих заједница изражавали жељу да 
приступе Цркви. Својим канонским одлукама оци су желели да изразе изнијансиран 
однос према овим кандидатима имајући живу свест о различитости самих заједница 
из којих долазе и различитости њихових учења, док су са друге стране желели да 
сачувају веру Цркве неокрњеном. Да се о томе водило рачуна и у првим 
постапостолским вековима сведочи нам 47. Апостолски канон у којем се строго 

                                                 
26 овакав став износи и канон 47. Лаодикијског сабора. 
27 О овом проблему погледати: Афанасјев, 2002б, 21. 



 409

гледало на клирика који по други пут крштава већ крштенога или, признавајући 
крштење извршено од јеретика, не крштава. Чињеница да канон не прецизира које се 
крштење признаје а које не, говори да је у овом периоду још увек била јака црквена 
свест целокупне заједнице која је на сасвим аутентичан и богонадахнут начин у 
сагласности са клиром била у стању да изрази свој однос према неправославним 
скупинама и да препозна степен њихове удаљености од веровања и праксе Цркве, и 
да сходно томе заузме став у погледу прихватања или одбацивања њиховог 
крштења28. Свакако да су одговорност пред целом црквеном заједницом преузимали 
епископ и свештеници, који су у овом канону апострофирани. Недостајућу 
прецизност овог канона, који изражава канонску свест са краја другог и почетка 
трећег века, покушали су да надоместе канони потоњих сабора: 19. канон Првог 
васељенског, 7. канон Другог Васељенског, 95. канон Трулског, 8. канон Седмог 
васељенског, 7. и 8. канон Лаодикијског, 57, 59. и 68. картагински канон, или 1. и 47. 
канон Светога Василија Великог29. Уопштена слика о овим канонима је да су њихови 
доносиоци желели, са једне старне, да потврде канонске одлуке претходних сабора и 
у њима садржано предање, а са друге, да изразе црквену свест свога времена или 
еклисијалну потребу и васпитну одговорност да се у одређеном тренутку према 
неким јеретицима, односно расколницима, поступа снисходљивије.  Важно је истаћи 
да ови канони сами по себи не нуде јасну еклисиолошку слику, већ захтевају 
богословско-историјско истраживање и ерминевтичко сагледавање у исправном 
догматском контексту ради правилног разумевања. У овом процесу се нарочито 
изражава пастирска свест црквених отаца и упућеност на правилан васпитни приступ 
новим члановима, односно видна је неминовност адекватне употребе свих 
расположивих благодатно-терапеутских и педагошких средстава у циљу њиховог 
образовања у духу Цркве и њеног свештеног предања. 

Проблематика пријема нових чланова у Цркву пројавила се још и кроз 
праксу педобаптизма, односно крштавање деце. Још у првим вековима доминирала 
су два става. Први, преовлађујући, по којем је крштавање деце утемељено на 
Христовим речима: „Пустите дјецу, и не браните им да прилазе к мени, јер је таквих 
Царство Небеско“ (Мт19,13-15). Други, по којем је педагошки оправдано крштење 
примити у зрелијем добу, јер тада се крштењски завети примају одговорније, 
самосвесније и слободније, што живот новокрштенога у Цркви чини постојанијим и 
аутентичнијим30. Овде је важно напоменути да ови ставови нису настали, нити су се 
развијали као супротстављени и искључујући, већ су обе праксе сапостојале31 

                                                 
28 Афанасјев, 2003, 310. 
29  у наведеним канонима се поименце наводи какав однос Црква треба да заузме у погледу 
признавања крштења код расколника или јеретика, односно када кандидате за пријем у црквену 
заједницу, из ових хетеродоксних организација, треба провести кроз целокупни процес 
катихизације, крштења и миропомазања. Упоредна анализа ових канона говори да у зависности од 
времена када су донети изражавају, у одређеној мери, некохерентан став по овом питању. Свети 
Василије Велики образлаже, у својим канонима 1 и 47, богословски критеријум за правилно 
разумевање овог проблема,  иако често у пракси даје предност обичајном предању коме не налази 
јасан основ.  
30  Многи су, иако потичу из хришћанских породица и васпитавани су у духу Црквеног предања, 
примали крштење у зрелије доба. Најизразитији примери су Свети Василије Велики и Свети 
Григорије Богослов.   
31  Пракса крштавања деце била је доминантнија на Западу, иако није била непозната и на Истоку, 
док је предање о примању крштења у одраслијем узрасту била превасходна одлика Цркве у 
појединим областима на Истоку. 
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баштинећи обострано убедљиву аргументацију. Васпитно-педагошки изазови и 
одговорност свакако да су били присутнији у случају крштавања деце, јер је та 
чињеница захтевала од локалне заједнице да развије ефикасан систем прихвата и 
образовања деце и њиховог постепеног увођења у  тајноводство Цркве и дубине њене 
вере. Оно што се делимично оправдано доживљавало као слабост педобаптизма, 
правилним и преданим трудом на плану васпитања деце препознато је као предност, 
те су се постизали изузетни резултати у изграђивању читавих генерација деце и 
омладине које су биле ослонац Цркве и целог друштва, нарочито када се Црква 
налазила у статусу прогањане и маргинализоване заједнице. Крштавање деце је 
нарочито оспоравано са становишта припадности родитеља Цркви, те сходно томе 
14. канон Четвртог и 8. канон Седмог васељенског сабора осуђују такав чин управо 
због нејасног статуса родитеља у Цркви.  

Поједине јеретичке заблуде у погледу односа према прародитељском греху и 
његовим последицама на живот човека, и везано за то неправилно поимање Тајне 
крштења, нарочито деце, како су оне биле изложене у Пелагијевом32 учењу, строго су 
санкционисане и богословски оповргнуте од стране отаца Картагинског сабора из 418. 
године канонима 124–13033.  Сабори који су одржавани у Картагини у периоду од 348. 
године, у време  епископа Грата, до 419. године и времена епископа Аурелија,  такође су 
се бавили проблематиком примања деце која су била крштена у донатистичкој 
расколничкој заједници. Одлуке ових сабора о начелном признавању донатистичког 
крштења (канон 59) само су проширена и на децу, канонима 57 и 68, који додатно 
одобравају да таква деца у адекватном узрасту буду прибројана и у клир католичанске 
Цркве. Канон 83. истог сабора инсистира на крштавању деце за коју не постоје поуздани 
докази да су већ примила крштење, оправдавајући овакав став пастирско-васпитном 
свешћу и одговорношћу да таква деца, зарад незнања или смућивања због евентуално 
поновљеног крштења, не остану трајно ван заједнице спасења34. Овим каноном је јасно 
испољена одлучност отаца северноафричких Цркава да се образовни и васпитни рад 
врло предано и интензивно спроводи у њиховим заједницама и да се ниједно дете и 
ниједан члан Цркве не препушта искушавању слабим и бедним стихијама (Гал4,9), 
најамницима (Јн10,12) и лажним пророцима (1Јн 4,1).  
 
Подвиг и Евхаристија у канонској интерпретацији метода и циља васпитања 

 
Менталитет хришћана је дубоко подвижнички и литургијски. Целокупна 

атмосфера живота у Цркви усмерава нас ка напору усвајања божанске благодати и 
обећаног нам Царства. Господ Христос нам је својом свеобухватном делатношћу, а у 
коначном облику Крсном смрћу и славним Васкрсењем, даровао меру подвига коју 
нам треба испунити. Црква се непрестано успиње ка есхатону или есхатолошку 
стварност своди на земљу, у човекову реалност, чинећи је богочовечном. На такав 
начин посматрано, двиг ка спасењу је дубоко светодуховски догађај који се 
мистириолошки дарује и остварује, образујући стварност која није својствена 
природи света, али може бити и јесте његово искуство. Литургија је превасходно 

                                                 
32  Пелагије, јеретик са краја 4. и почетка 5. века. Његово учење се проширило у областима 
северне Африке, Свете земље, Сирије, Мале Азије. Нарочито аргументован и интензиван отпор 
Пелагијевом учењу дао је блажени Августин, епископ Хипонски. 
33  Нумерација канона Картагинског сабора је по Књизи правила, а ови канони су у Атинској 
синтагми под бројевима 110–116. 
34  Овај став понавља и 84. канон Трулског сабора.  
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реализација и испуњење подвижничког напора, те се као таква доживљава као циљ 
подвига. Стога је подвиг у црквеном смислу суштински лична и, самим тим, саборна 
делатност, која не препознаје у сопственом активизму сврху и циљ, већ га тражи у 
пуноћи јединства са оним Који је истински Извор и Циљ подвижничког напора, са 
самим Христом. Ради тога је хришћански подвиг суштински различит од свих других 
сличних или у спољашњој појавности истоветних феномена, будући да у нашем 
искуству подвиг почива на личности другога, ослобађа од егоизма, отвара нас за 
љубавно заједништво са другим, васпитава нас за вечност. Уколико, по сопственој 
слабости и маловерју, себе каткад и изузмемо из саборно-подвижничког искуства 
Цркве, ми нисмо кадри да јој одузмемо стремљење ка Божијем Царству као њену 
одлучујућу и суштинску карактеристику.  

Канонска правила представљају подстрек хришћанима да се непрестано 
труде ка освајању увек нових простора слободе и радости у Христу, покушавајући 
увек изнова и у свим временима да афирмишу потенцијале сваког човека да 
благодатно изграђује у себи лик Христов, да дарује самога себе за храм и светилиште 
Духа Светога. Морамо бити свесни чињенице да често наш животни стил обележен 
подвигом није сасвим разумљив свету и људима са којима живимо. У свету смо, али 
нисмо од света, по сведочењу Јеванђелисте (Јн17,1-26). Логика и искуство  којима се 
разуме подвиг родили су и каноне, што оба израза реалног живота у Цркви чини 
органски сродним и једне другим разумљивим. Бити и живети у Цркви, све је у 
канонима и предању Цркве препознато и изражено као подвиг. Подвижништво је 
норма живота у Христу, којом се вреднује наше усхођење ка ономе што је 
непролазно и вечно, на чему почива наш живот и постојање свеколике творевине. 
Подвиг нас образује и васпитава за јутро Осмога дана, за догађај будућег виђења Бога 
као што јесте (1Јн.3,2).  

Лек бесмртности35, по речима Светог Игњатија Богоносца, дар је Божји 
којим се светотајински реално изображава и оприсутњује драматика Христове крсне 
жртве и истинитост Његовог преславног Васкрсења. У Светој литургији се опитује 
свеобухватна димензија Христовог домостроја спасења, сједињење целокупне 
трворевине са Творцем, јединство свакога човека који верује са својим Господом и 
међусобно јединство свих чланова Цркве. Евхаристија представља, као у огледалу 
(1Кор13,12) видљиву и у земљаним судовима (2Кор4,7) похрањену присутност 
есхатолошке славе у нашем страдалном историјском искуству. Литургија је Тајна 
Спаситељевог присуства у заједници народа изабраног и искупљеног Његовом 
крвљу, народа жедног Воде живе (Јн4,7-26) и гладног Хлеба истинитог (Јн 6,26-59). 
Она је сажимање почетка и краја, целокупног  човековог бивствовања, јер је она сама 
тајинствени Христос, Α и Ω (Отк1,8; 22,13), који сабира све у себе и око себе, и који 
не губи никога од оних које му је у руке предао Отац Небески (Јн 6,37-44).  

Саборна димензија евхаристије се најдиректније осликава  у њеној 
образовној и васпитној активности36. Света Црква се кроз своју литургијску праксу и 
свеукупно богослужбено искуство не обраћа искључиво појединим старосним, 
родним или социјалним статусом детерминисаним групама, већ су њена проповед и 
поука упућени пуноћи богочовечанског сабрања. Она открива и изграђује у сваком 
свом члану јединствени христоподобни лик који представља сам циљ и врхунско 
достигнуће њене мисије и спаситељне делатности. Благодатна поука и речи 
егзистенцијалне утехе упућени су свима, с тим што Црква не делећи своје стадо ипак 

                                                 
35 Види: Свети Игнатије Богоносац, 1999, 240. 
36 Јевтић, 1993, 95.  
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узима у обзир и различитости које одликују њене чланове и комуницира са њима у 
складу са духовним, културним, образовним, интелектуалним и старосним 
карактеристикама свакога појединачно. Света Црква својим богослужбеним 
богатством и разноврсношћу, користећи се свим свештеним искуством провереним 
средствима узводи до обожења и охристовљења као једног и јединственог циља („А 
живим – не више ја, него живи у мени Христос...“ (Гал2,19-20)).  

Васпитни процес утемељен на литургијском предању и пракси доследно 
почива на благодатној структури саме црквене заједнице. Канонско наслеђе у 
потпуности изражава евхаристијску, односно светотајинску димензију образовања 
што налазимо лепо формулисано у 101. канону Трулског сабора који сведочи: „...Ако 
је страдањем Спаситеља човек удостојен да једе и пије Христа, и тиме се непрекидно 
преобразује ка вечном животу, и тело и душу освећује светим тајнама...“37. На овом 
месту су нарочито истакнути Царство Божије као циљ образовног процеса и Света 
литургија као благодатни оквир у којем се он спроводи. Посебно треба нагласити 
свеобухватност литургијског васпитања које преображајно делује на целог човека, 
читаво његово биће, суштински исцељујући и спасавајући његову душу и тело, а 
доследно томе додајмо савест и етос, односно његов целокупан однос према Богу, 
ближњем, себи, и свеопштој природи која га окружује и чији је саставни део. Човек, 
учествујући у Светој литургији, уводи самога себе и сав свој свет и природу у 
преображавајући и спасавајући однос са Богом. За такав однос није довољно само 
чути проповед и прочитане речи Светога Писма, већ је неопходно саобразити се 
Христу и сјединити се са Њиме.  

Благодатна структура Цркве, у пуноћи њеног литургијског бивствовања и 
изражавања саборног карактера њених служби, оцртана је и у педагошко-васпитном 
процесу у којем се као носилац катихетске поуке нарочито истиче улога епископа као 
литурга и црквеног предстојатеља. Значајно је да су из периода 4. века Хр.ере, када је 
литургијска катихеза била веома развијена и када је то била норма и критеријум  
црквеног образовног поступка, остали сачувани писани материјали (катихезе) са 
несумњивим ауторством самих епископа38. Следствено томе искуства Антиохијске и 
Александријске богословске школе додатно потврђују да се нижем клиру или 
лаицима препуштала васпитно-образовна служба тек када се образовни процес 
одвијао у ванлитургијском амбијенту и када није имао светотајинску основу нити је 
био организован у форми предкрштењског „кружока“. Преносећи нам свештено 
предање 2. и 3. века Хр.ере, 39. канон Светих апостола говори у прилог овакве 
тврдње препуштајући старање о народу Господњем, што пре свега подразумева 
васпитавање у јеванђеоском духу, искључиво епископима као предстојатељима 
локалних Цркава. Канон 19. Трулског сабора иде још даље обавезујући епископе 
„...да свакога дана, а нарочито у дане Господње, поучавају сав клир и народ речима 
благочешћа, узимајући из Светог Писма мисли и расуђивања о истини.“ Овај канон 
истиче обавезу епископа да следује у служењу и поуци повереном му отачком 
предању, које је у свести Цркве поистовећено са самим Господом Христом у форми 
Његовог евхаристијског давања у виду Тела и Крви.  Да је поучавање било 
конститутивни елемент епископске службе и да је оно тек деривативно поверено 

                                                 
37  101. канон Трулског сабора разматра сасвим друго питање, а наведено сведочанство представља 
тежњу отаца сабора да проблематику овог канона ставе  у исправан богословски контекст. 
38 Остале су сачуване катихезе Св. Кирила Јерусалимског  и Св. Амвросија Миланског које су 
извршиле огроман утицај на развој праксе организовања катихетске поуке оглашенима или 
неофитима, нарочито током Великог и Часног Поста.   
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свештенству потврђује и 20. канон истог сабора, који забрањује епископима да 
поучавају у градовима који им јурисдикцијски не припадају, а да уколико то ипак 
чине, одступе од епископства. Епископ је имао слободу и власт да повери службу 
учитељства и лаицима, нарочито када се радило о давању поуке ван оквира црквених 
институција и литургијског контекста39, на пример, у оквирима специјализованих 
философских и реторских школа, или богословских школа јавног карактера40. Унутар 
црквеног сабрања лаицима је било забрањено да проповедају и поучавају, посебно у 
периодима када су биле актуелне велике догматске полемике, што је формулисано 
64. и 70. каноном Трулског сабора41. 
 

Закључак 
 

У време када дух света и материјализмом обузете епохе прети овладавањем  
свакодневним искуством и свешћу хришћана, и када бедеми Цркве нашим немаром и 
неодговорношћу привидно попуштају пред њиховим насртајима, дужни смо да се 
пренемо и да својом вером и личним настојањем покушамо да се уподобимо Господу 
Христу и Његовој благој вољи,  и да своје образовање, које има за циљ бескрај 
Божијег Царства, препустимо Духу који нас освећује и усавршава, и да васпитавајућу 
реч утемељимо на јеванђеоској поуци и поруци да смо достојни Његове на Крсту 
распете љубави и из гроба нам дарованога Васкрсења. Канонско предање већ 
вековима изражава и сведочи овакво схватање образовног и васпитног процеса у 
Цркви, не сводећи га на интелектуалну поруку већ га узводи на раван свеобухватног 
догађаја преображавања целокупног човека у загрљају богочовечанске љубави 
Христове.  
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Zoran Devrnja 
 

THE ANALYSIS OF PEDAGOGICAL AND EDUCATIONAL DISCOURSE 
OF THE HOLY CANONS 

HERMENEUTICAL CONTEXTUALIZATION OF CANONS 
 
In this paper we wish to point out pedagogical and educational dimensions of the 

canonical legacy of the Church. Canonical tradition, as a part of the holy tradition of the 
Church, maintains awareness of sacramental bases of education. The faith, baptism, 
asceticism and liturgy are the points of standfast of the christian pedagogy and education. 
They are stressed as an inevitable parts of the hermeneutical contextualization of christian 
pedagogy. The person of the incarnate Son of God is  an initiator of process of education of 
the contemporary christians in modern society, in the present like it was in our past. 
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ПУТОВАЊЕ ЈЕРОТЕЈА РАЧАНИНА 

У ЈЕРУСАЛИМ 1704/1705. ГОДИНЕ У КОНТЕКСТУ 
СРПСКОГ ЛИТУРГИЈСКОГ ПРЕДАЊА 

  
Апстракт: Циљ рада јесте да се кроз описе јерусалимског богослужења, од 

стране Јеротеја Рачанина, почетком XVIII века и упоређивањем са српском 
рукописном традицијом те епохе укаже на одступање српске богослужбене праксе 
од древне традиције. Овај рукопис до сада није проучаван од стране теолога, 
односно литургичара. Метод рада подразумева компаративну методу анализе 
најзанимљивијих места у Путопису са србуљским служевницима и архијерејским 
чиновницима XVII–XVIII века, као и неким ранијим рукописима тог типа. Указује се 
на најзанимљивија места у Путопису која су актуелнa у контексту данашње 
Литургијске обнове. 

Кључне речи: Јеротеј Рачанин, Јерусалим, богослужење, Литургија, Велики 
вход  

  
Увод 

 
Ући у проблематику Рачанског скрипторијума значи суочити се са мноштвом 

нерасветљених чињеница и историјских непознаница. О Рачи и скрипторијуму који је 
при њему постојао штошта је речено, и са историјског и са археографског аспекта1.  

Сам манастир је, по предању, подигао краљ Драгутин, међутим, не постоје 
јасни и недвосмислени докази који би то потврдили. Такође, и о почецима самог 
скрипторијума не постоје јасни историјски извори. Ранија наука је почетке 
преписивања везивала за 1517, или 1518. годину и Псалтир такозваног Теодора 
Рачанина. Ипак, новији истраживачи ће то оспорити и померити почетак 
преписивачке школе у другу половину XVI или чак прву четвртину XVII века. У 
суштини преовладавају два мишљења. Према једном, настанак скрипторијума везује 
се за монахе из оближњих манастира Рујна и Мркшине цркве2, а према другом, за 
овчарско-кабларске манастире3. 

Скрипторијум је плодно радио све до Велике сеобе 1690. године. Те године 
монаси манастира Раче заједно са народом, у великој журби беже у Угарску, односно 

                                                 
1 За податке о манастиру Рачи и Рачанском скрипторијуму видети следећу литературу: Шкорић, 
1996, 11–32; Страњаковић, 1930; Скерлић, 1923; Маринковић 2008, 77–124; Руварац, 1898, 51–63; 
Руварац, 1924; Бошков, 1988, 367–394; Милеуснић, 1997, 50–61; Ракић 2009–2010, 441–452; 
Игњић, 1997; Живојиновић, 1974; Давидов, 2011, 117–121.  
2 Страњаковић, 1930, 13. 
3 Харисијадис, 1969, 237, референца 6; Бошков, 1988, 373–375. 
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Сентандреју, а потом и у манастир Беочин. У овој светињи, они свој посао писара 
неуморно настављају придобијајући и нове ученике рођене на тлу Угарске. Ти нови 
скриптори својим именима поносно додају назив „Рачанин“, као одредницу 
несумњивог духовног и културног елитизма те епохе. 

Проблеми са којима се суочава сваки истраживач ове преписивачке школе 
јесу многоструки. Најпре, не постоји свеобухватна библиографија свих рукописа који 
се везују за скрипторијум манастира Раче. Рад каткад отежава и тешка доступност 
грађе. Рачански рукописи су разбацани по читавој Европи. У Србији су, поред 
Архива САНУ, похрањени још и у Народној библиотеци Србије и Универзитетској 
библиотеци „Светозар Марковић“, затим Музеју СПЦ и Патријаршијској 
библиотеци. Поред тога, они се налазе и у манастирима, најпре у Малој Ремети, 
затим у Црној Гори у св. Тројици Пљеваљској, Цетињу и Савини. У непосредном 
окружењу наћи ћемо их у Загребу, Цавтату, Будимпешти, Сентандреји, затим Прагу, 
Болоњи, и коначно, Москви. Постоји део грађе микрофилмован у Народној 
библиотеци Србије. Питање ауторства је често нејасно, или само један археограф 
атрибуира неки рукопис одређеном писару или је преписивач сарадник често 
непознат. Када је реч о преписивачима, у историографији постоје прилично 
сукобљена гледишта. Први попис је дао Јован Скерлић, назначивши као писаре и 
неке од преписивача које је новија наука одбацила као такве, и не споменувши неке 
за које се испоставило да су ипак припадали рачанском кругу. Најпознатији и 
најзначајнији су Кипријан Рачанин, Јеротеј, затим, Христифор и Киријак Рачанин, и 
као њихов најбољи ученик, Гаврило Стефановић Венцловић.  

Овај рад представља покушај хватања у коштац са једним од ретких 
оригиналних дела рачанске преписивачке школе, Путописом Јеротеја Рачанина, и 
први покушај расветљавања његовог богослужбеног аспекта у контексту историје 
српског богослужења. 

 
Неколико речи о Јеротеју 

 
Као и о осталим скрипторима манастира Раче, о Јеротеју се мало шта може рећи. 

Скромност монаха ове епохе је задивљујућа, они само понегде на рубовима рукописа 
остављају неки траг о себи. На основу идентификованих рукописа, са сигурношћу се 
може рећи да не постоји ниједан његов познат рукопис преписан пре Сеобе, што, по 
неким ауторима не значи да није радио и у том периоду. Чињеница да Јеротеј књиге у 
Угарској преписује за службу манастира Раче, може указивати на јаку везу са матичним 
манастиром4. За разлику од осталих Рачана, чини се да није везан за Сентандреју и школу 
св. Луке. Више се може срести у Фудвару5 1697., 1698/99., или Великој Ремети6. Једни ће 
за њега речи да је „прост човек“, „ лаковеран“ и „празноверан“7 или „скучен човек са 
образовањем једног старинског калуђера“8. Новији аутори ће рећи: „припадао је групи 
образованих калуђера“9 или да потиче „из круга у коме се чувала исконска традиција 
образованих испосника“10. Аутору овог рада је ближе друго виђење. У сваком случају, 

                                                 
4 Бошков, 1988, 376–378; Игњић, 1997, 49; Скерлић, 1923, 166 
5 Минеј за март,  МСПЦ, 185, л. 152;  Амартолон Сотирија, МСПЦ 226, л. 129. 
6 Ту је Јеротеј исписао Путопис 1727. године. 
7 Скерлић, 1923, 167. 
8 Алимпић, 1928, 442 
9 Игњић, 1997, 49 
10 Маринковић 2008, 85. 
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Јеротеј је први српски путописац и један од првих који у својим делима користи народни 
језик11. Умро је после 1727. године12. За сада постоје следећи познати преписани 
рукописи овог скриптора, поред већ наведеног Путописа: 

1. Минеј за март, МСПЦ, Грујић 185. Рукопис је завршен 6. новембра 1698. г. 
у Фудвару. Занимљиво је за овај рукопис да у садржају нема словенских светитеља13. 

2. Минеј за април, рукопис је у збирци Мала Ремета број 6. Преписао га је 
Јеротеј у Фудвару 1698–1699. г.14 

3. Минеј за јули, збирка Мала Ремета број 7. Петар Момировић га на основу 
водених знакова и писма атрибуира Јеротеју Рачанину. Сходно томе, вероватно је 
исписан када и Минеј за април и вероватно у истом месту, тј. Фудвару15. 

4. Псалтир с последовањем, МСПЦ, Грујић, број 93. Према воденим знацима 
рукопис је датиран у време око 1700. г.16 

5. Ирмологија са стихологијом, МСПЦ, Грујић, број 3117. 
6. Амартолон Сотирија, МСПЦ 226. Писар је Јеротеј Рачанин, а дело је 

преписано у Фудвару у Угарској од 12. јула до 27. августа 1697. г. Састоји се из три 
дела, у првом је 69 чуда Богородичиних, затим следи 38 поука које се тичу греха и 
његовог испољавања, а трећи део чине поуке које се односе на исповедање, 
причешће, Страшни суд, ад, рај18... 

7. Часослов и Каноник с поученијем, МСПЦ, Грујић, сигнатура 3-II-9. Писар 
је Јеротеј Рачанин са још тројицом неидентификованих преписивача. Рукопис је 
датиран у 1698. г., исписан у Фудвару. Занимљиво је да садржи тзв. Сказаније о 
Индијском царству и Путашаствије Лаврентија Хиландарца у Свету земљу19. 
 

Путашаствије – опште напомене 
 
Жанр путописа у српској средњовековној књижевности води порекло од 

проскинитариона, односно водича за ходочаснике у Свету земљу. Најстарији путопис 

                                                 
11 За детаљан и исцрпан преглед свих трагова о Јеротеју, видети: Маринковић, н. д. 
12 Јовановић 2001, 71. 
13 Стари српски записи и натписи, бр. записа 2051; Руварац, 1898, 61; Богдановић, 1982, 53, бр. 
588, Маринковић 2008, 84. 
14 Стари српски записи и натписи, бр. записа 2054; Руварац, 1898, 61; Момировић, 1978/79, 393–
395; Богдановић, 1982, 54, бр. 604. 
15 Исти аутор наслућује да је и Ирмологија из Мале Ремете број 8 можда Јеротејево дело, али, у 
сваком случају, некога од Рачана, Момировић, 1978/79, 395–399. 
16 Гроздановић–Пајић,1987, 65–66; Шкорић, 1996, 26. 
17 Исто. Иначе, рукопис се не налази на свом месту у МСПЦ. Према речима запослених покојни 
професор Светозар Душанић га је однео на рестаурацију у Народну библиотеку Србије, и до данас 
није враћен.  
18 Јовановић 2012, 499–518; Харисијадис, 1969, 239; Богдановић, 1982, 19, бр. 35; Рукопис је издат 
фототипски и преведен на српски језик од стране Томислава Јовановића у два тома: Агапије 
Ландос, Спасење грешних, препис Јеротеја Рачанина, том I и II, Фондација Рачанска баштина, 
Бајина Башта, 2012. године. 
19 У литератури се рукопис назива и Зборник: Шкорић, 1996, 26; Харисијадис, 1969, 239 (у раду 
наведен као зборник); Богдановић, 1982, 47, бр. 478; Стојановић, 1901, 39; Мошин, 1966, 73–86; 
Катзиба, 1995, 59. Издање Лаврентијевог путописа: А. Катзиба, Лаврентијево путовање из 
Хиландара у Јерусалим у препису Јеротеја Рачанина, Biblioteca Slavica Savariensis, II, Szombathely-
Szeged 1994, 50–67; Т. Јовановић, Лаврентијев путопис, Књижевна историја, ХХVI, 92, Београд 
1994, 95–108; Света земља у српској књижевности од XIII до краја XVIII века. Приредио и на 
савремени српски пренео Томислав Јовановић, „Чигоја штампа“, Београд 2007. 
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са хаџилука је из 394. године, а исписала га је извесна Етерија, родом из Шпаније, 
која готово сав путопис посвећује опису богослужења у Јерусалиму. Цео Путопис у 
преводу доноси Лазар Мирковић20. Јужнословенски проскинитариони појављују се 
негде од 1360. године21. Јеротејев путопис настао је 1727. године у Фудвару22. И сам 
Скерлић запажа да је написан „добрим народним језиком“ 23. Ирена Грицкат ће, 
обрађујући српске средњовековне путописе, приметити да путописи те епохе не 
показују толико историју живог језика, колико историју поступања са језиком24. 
Аутограф није сачуван, јер је страдао у поплави у Сремским Карловацима. 
Отприлике у то време путопис се нашао у рукописима проте Павла Стаматовића, 
који га је у својој редакцији објавио у Сербској пчели 1841. године. Издање 
Стаматовића није било најсрећније, будући да је редактор био превише слободан у 
преради изворног текста25. Поново је објављено у редакцији руског слависте Осипа 
Бођанског26. То је било прво појављивање овог дела у целини. Стојан Новаковић је 
прештампао три одломка из Бођанског27. Репринт издања Бођанског објавио је 
Боривоје Маринковић28. У наше време Путопис је превео на савремени српски 
Томислав Јовановић према Маринковићевом репринту29. Управо тај превод 
коришћен је у раду, а наравно и издање Осипа Бођанског. 
 

Богослужбени моменти 
 

Ма колико поједини ранији аутори сматрали да је Путопис безвредан, сама 
чињеница да Јеротеј детаљно описује богослужење Јерусалимске цркве 1704–1705. г. 
за нас представља живи извор непосредних информација о начину служења 
Јерусалима на почетку XVIII века. Са друге стране, упућује нас на одређене закључке 
везане за богослужење Српске цркве тог периода. То је актуелно и битно, нарочито 
сада, када у Православној цркви постоји талас обнове и повратка аутентичним 
изворима богослужења и духовности. Јеротеј ће нам јасно указати на неке моменте у 
богослужењу који су већ тада у Српској цркви устаљени, а представљају одступање 
од древне праксе30. 

                                                 
20 За више видети: Мирковић,  1961, 287–308. 
21 Грицкат 1976, 299.  
22 За целу историју погрешне године преписивања видети: Маринковић 2008. 
23 Скерлић, 1923, 167. 
24 Грицкат, 1976, 299. 
25 Стаматовић, 1841, 78–84; Маринковић 2008, 116–117. 
26 Бодянскïй, 1861, 1–42. 
27 Новаковић, 1871, 294–295. 
28 Маринковић, Боривоје, Одломци трагања за Рачанима и традицијом о Јеротеју Рачанину, 
Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, ХII/I, Нови Сад 1969, стр. 263–300. 
Прештампано у: Рачански зборник, 13, Бајина Башта, 2008, 101–104, 108–120. 
29 Т. Јовановић, Путопис Јеротеја Рачанина, Браничево, XL, Пожаревац, октобар 1994, стр. 62–
99. Прештампано у: Стара српска књижевност. Избор из средњовековне књижевности: поезија, 
похвале, апокрифи. Избор и пропратни текстови Томислав Јовановић, Завод за уџбенике и 
наставна средства, Београд 1997, 57–91; Т. Јовановић, О путопису „ Путовање ка граду 
Јерусалиму“ Јеротеја Рачанина, Рачански зборник бр. 6, Бајина Башта, 2001, стр. 71–72; Ј. 
Рачанин, Путовање ка граду Јерусалиму, Рачански зборник, 6, Бајина Башта 2001, 73–103; Света 
земља у српској књижевности од XIII до краја XVIII века. Приредио и на савремени српски пренео 
Томислав Јовановић, „Чигоја штампа“, Београд 2007; Хрестоматија средњовековне 
књижевности, том II, Српска књижевност, приредио и на савремени српски пренео Томислав 
Јовановић, Библиотека Српска књижевност, Коло Стара српска књижевност, књига I, Филолошки 
факултет, Београд 2012, стр. 294–330. 
30 Опште је познато да је Литургија током векова трпела одређене промене. До краја првог 
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Нагласићемо да је Јеротејев опис богослужења доста хаотичан и разбацан, 
нема логички след, већ често прескаче богослужења, па и дане, те на пример са 
Великог четвртка иде на Васкрс, па опет на Велики петак итд. У раду ћемо се 
задржати само на оним местима која су нам се учинила занимљивим и посве 
актуелним или пак чудним. Због неопходне сажетости текста нећемо вршити 
детаљну разраду и историјат сваког богослужења или сваког дела богослужења које 
он описује, али се дотичемо свих упадљивих и битних места, укратко анализирајући 
и упућујући на референтну литературу. Суштински и истовремено указујемо на 
древност богослужења Јерусалимске цркве, односно нека одступања српске праксе. 
Будући да је путописац често нејасан, понекад само наслућујемо о чему говори. 

У Путопису је уочљиво да Јеротеја фасцинирају лепоте цркава, црквеног 
мобилијара. Он описује димензије цркава, боје мермера, златом оковано јеванђеље, 
иконе, величину кандила. Занимљиво је да помиње више од сто кандила сребрних, 
све „српских“ 31.  

Први богослужбено занимљив моменат на коме се заустављамо јесте опис 
Великог входа. Поред тога што Јеротеј наводи да ђакони рипидама32 трепере изнад 
чаше и дискоса на Великом входу, он наводи чињеницу да свештенослужитељи на 
входу спомињу само прозбу Све вас да помене, и то најпре један ђакон узноси 
прозбу, иако их има више, па после њега сви свештеници у глас и улазе у олтар33. 
„Нити патријарха нити цара спомену“ 34, каже Јеротеј. Истина је да нам богослужење 
јерусалимске цркве доноси древну праксу35, која је најпре подразмевала помињање 
Све вас тихо да би прешла у гласно, и на крају, у беспотребно набрајање епископа, 
власти итд.36 Стара пракса је и у Србији била још увек жива у XVI и почетком, па и 
средином XVII века. Вход какав описује Јеротеј имамо и у следећим српским 
чиновницима и служевницима: БМС РР II 83, XV и XVI век, л. 23; МСПЦ37, Грујић, 

                                                                                                                            
миленијума поредак се мање више искристалисао. Међутим, у средњем веку долази до разних 
промена у Литургији услед разноразних разлога, најпре турске владавине над великим бројем 
православних, затим кијевске школе Петра Могиле, неких сумњивих предложака за штампане 
књиге, и других. Зато теологија, а самим тим и Литургија тога времена, трпи јак утицај схоластике, 
који доводи до скретања са исконски православног богослужења и доноси неке литургичке 
иновације које се током векова укорењују и стабилизују у Српској цркви. За више о свим сферама 
и утицајима на српско богослужење видети: А. Јевтић, Христос Нова Пасха, књ. 1, 2, 3, 4, 
Београд–Требиње, 2007, 2008, 2009; В. Вукашиновић, Српска барокна теологија, Врњци–
Требиње, 2010; исти, Српско богослужење, Врњци–Требиње, 2012. 
31 Јеротеј 2001, 85. 
32 Реч је о древном обичају. Саме рипиде представљају два метална диска која су спојена и 
изображена серафимима и служe за праћење Часних дарова током Великог входа или за праћење 
Часног крста на литијама (Фундулис, 2007б, 35). У почетку су имале облик лепезе, те се њима 
махало, пошто су сасуди били откривени да не би у Дарове упао неки инсект. Данас је њихов 
значај више декоративан. По тумачима рипиде, изображавају анђелско присуство на Литургији. 
33 Када Тафт говори о Великом входу, он наводи еволуцију коју је само спомињање имало, најпре 
је само ђакон излазио на вход и тихо говорио „Све вас“, не прекидајући Херувимску песму. Када 
се прешло на гласну верзију, имамо три подверзије: да ђакон и свештеник говоре у глас, да говори 
прво ђакон па свештеник, као овде, или да отпочне ђакон, а свештеник доврши: Taft, 1975, 233. 
34 Јеротеј  2001, 86. 
35 Taft, 1975. 
36  Матеос, http://kiev-orthodox.org/site/english/639/ прегледано 25. 6. 2013, видети и: Балашов, 
http://www.verujem.org/pdf/balasov_liturgijska_obnova.pdf прегледано 27. 6. 2013. 
37 Скраћенице су следеће: БМС = Библиотека Матице Српске, МСПЦ = Музеј Српске 
православне цркве, НБС = Народна библиотека Србије, МХ = Манастир Хиландар, УБ = 
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50 (прва четвртина XVI века), л. 20; МСПЦ, Грујић, 84 (1635. г.) л. 20; НБС, Депозит 
СПЦ, Рс-27-Плашки, 675 (1642. г.), л. 19. Исти начин творења входа налазимо и у 
хиландарском Архијерејском чиновнику из 1658. МХ 333, који је Атансије Јевтић 
превео на српски38. Као и рецимо у НБС 374, XV и XVII век, л. 33, или МСПЦ 238, 
XV и XVI век, л. 28. Такође и МСПЦ 108, XV век са додацима из XVII века, л. 26, 
или Деч. 129, XV и XVI век, л. 21. Међутим, рецимо, МХ 328 из 1691., који је 
Атанасије Јевтић превео са малопре поменутим МХ 333 на входу нема никакво 
упутство, већ се одмах прелази на јектенију39. Слично је и са свим Архијерејским 
Чиновницима рачанске преписивачке школе (помињемо их због директне везе 
путописца са школом и зато што су углавном преписани непосредно пред његово 
путовање). Рецимо, чиновници МСПЦ 252 (1686) л. 36. и МСПЦ Грујић 3-II-2 (1680) 
л. 21, имају упутство да творе вход по обичају помињући кога хоће, што значи да се 
древно правило, до јуче живо, у том периоду већ угасило. Служабник МСПЦ Грујић 
121, л. 18, такође рачански, нема никакво упутство, само пише да се твори вход. 
Архијерејски чиновник ПБ 21 (друга деценија XVIII века), л. 49, исто тако. 
Напомињемо да је рукопис готово идентичан са МСПЦ 252 и НБС 640 (1688-1705). 
Међутим, рецимо УБ Рс 25, XVII-XVIII век, л. 19. има децидна помињања, као данас. 
Дакле, јасно је да у неком периоду, непосредно пре појаве Рачана, Литургија почиње 
да трпи утицаје са стране и полако се мења. 

Нејасно је помињање путописца да свештенослужитељи на Великом входу 
носе кристалне путире који су запечаћени светим моштима. Ово су по Јеротејевим 
речима увек чинили, сем на Васкрс: „А на Васкрс не носише, него начелни чашу, а 
други кашичицу а трећи копље, а други ништа, него спустили фелоне40 па онако 
иду“ 41. У наставку нам Јеротеј сведочи да је на Велики четвртак увече вршена Света 
тајна јелеоосвећења: „...на Велики четвртак увече сазваше све хаџије пред ћелије 
напољу да свете уље... И ставише тетрапод и на њега кандило... И у једној чашици 
пшенице. У чашицу забодоше седам палица обавијених памуком“ 42. Јако је битан 
Јеротејев навод да начелни епископ почиње ову Свету тајну речима „Благословено 
царство“ 43. Чин Свете тајне јелеоосвећења током XVIII века је отприлике попримио 
свој данашњи облик, који се састоји из два јасно истакнута дела, јутрења и вршења 
обреда Тајне. Поменути возглас је у древној пракси претходио „мирној“ јектенији. 
Сам почетак било које Свете тајне није могао бити другачији од почетка Свете 
Литургије, значи: „Благословено Царство...“, као на Тајнама Крштења и Брака. Њега 
управо сусрећемо и у значајном броју старих рукописа које је издао А. 
Димитријевски, „Молитвослови“ (= Требници), Кијев 1901, и оних које је узео у 
обзир професор П. Трембелас у својој студији Чин Јелеоосвећења44. Данас је тај 

                                                                                                                            
Универзитетска библиотека, ПБ = Патријаршијска библиотека, СТЛ = збирка Сергио-троицке 
лавре, Софија РНБ = Софијска збирка у Новгороду. 
38 Јевтић,  2008а, 104. 
39 Исто. 
40 Вероватно мисли на грчке фелоне, који су дугачки до земље, па се на Входу каче на горе због 
кретања. 
41 Јеротеј, 2001, 86. 
42 Исто, 87  
43 Јеротеј, 2001, 87. 
44 Возглас „Благословено Царство“, испред мирне јектеније наводе кодекси: Синајски 973 из XII 
века, Синајски 960 из XIII, Атински C.14 и С.690 из XIV века, Атински С. из XIV–XV века, 
Синајски 980, Дионисијатски 450, Констамонита 19 (20), Велике Лавре E 88 из XV века, Атински 
1190, Часног Крста 615 (757) из XVI и Атински 667 из XVII века (Trempelas, 1950,  97–191). 
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возглас у овој Светој тајни изгубљен. Њега не налазимо ни у, рецимо, Цетињском 
требнику из 1494, л. 106, ни у Милешевском требнику из 1546. г. л. 159. Међутим, 
овде је занимљиво да Јерусалимска црква у XVIII веку и даље држи древну праксу, 
стога је Јеротејево сведочење од немерљивог значаја. 

У наставку, сходно Типику, следи Литургија са вечерњом која се, према 
наводу путописца завршила један сат пре поноћи. Литургија св. Василија Великог на 
навечерје Христовог рођења и Богојављења, а такође, како видимо овде, на Велики 
четвртак и Велику суботу служи се увече, не зато што се она тако служи по чину св. 
Василија Великог, него зато што је она по Типику дужна са се свршава у другој 
половини дана ближе вечеру45. Када се заврши Василијева Литургија, уобичајено је 
по типику да се у наредна три сата присутнима даје благослов за одмор и укрепљење. 
Тачније, предвиђена је четвртина хлеба, „krasovolіa“ вина, шест смокви или уместо 
смокви грожђе, ораси или бадеми. Монаси седе на својим местима и трпезар им дели 
„утјешеније“, а за то време читају се Дела Апостолска од почетка46. Види се да је 
Јеротеј одличан познавалац типика, он сведочи да су седели у цркви, али „Дјеанија“ 
(апостолска) не читаше“ 47.  

У поноћ, како Јеротеј сведочи, отпоче клепање, служи се Полуноћница, а 
након тога Пасхално јутрење. Овде је занимљиво да се на самом почетку јутрења не 
врши опход око цркве или прелазак у припрату, већ се опход врши око гроба 
Христовог уз појање „Воскресеније твоје Христе спасе“. Данашња пракса 
подразумева трократни опход око храма, возглас „Слава светој“ испред цркве, појање 
„Христос Воскресе“ три пута са стиховима итд.48 Старија пракса подразумевала је 
излазак уз појање у припрату49. Међутим, овде имамо чињеницу да се опход врши 
око гроба, као што се, уосталом, видели смо, врши исти опход око Гроба и на чекању 
Светог Огња. Разлог томе је чињеница да се свештенослужитељи налазе на извору 
свих судбоносних догађаја везаних за хришћанство, где сваки церемонијал ван тог 
места нема посебног смисла. Јеротеј даље наставља да се након тога са налоња пред 
гробом читају два јеванђеља, па тек следи „Христос Воскресе“ са стиховима. 
Мноштво народа је присуствовало богослужењу. Путописац сведочи: „И би велика 
тескоба од народа, и под иконом Христовом једна даска пуче и паде од тескобе“ 50. 

Очигледно је да Јеротеј познаје типик Цркве, то ће и потврдити у наставку 
када објашњава како је предвиђен почетак и крај литургије у периоду од Васкрса до 
Спасовдана51. Он ће нагласити више пута да архијереји Јерусалимске патријаршије 
често беседе и то углавном без књиге. То је самом Јеротеју чудно: „А не видех 
никада поучења или слова да читају, а придике многе чинише“ 52, или: „И на трећој 
песми рече архиепископ придику без књиге“ 53. У многим рукописима које су Рачани 
преписали, често имамо беседе и изреке светих отаца. Ово је преписивано због 
потребе потпомагања литературом слабо образованог клира СПЦ, који је очигледно 
често беседио читајући свете оце. То се полако мења тек доласком Гаврила 
Стефановића Венцловића, који уноси доста оригиналности у црквено беседништво54.  

                                                 
45 Успенский,  http://www.kiev-orthodox.org/site/worship/1445/ прегледано 21. 6. 2013. 
46 Симић, 2010, 309.  
47 Јеротеј, 2001, 88. 
48 Детаљније видети: Николајевић, 1984, 195. 
49 Дмитриевский, 1885, 283–284; Дмитриевский, 1894, 184–185. 
50 Јеротеј 2001, 88.  
51 Исто. 
52 Јеротеј, 2001, 89. 
53  Исто.  
54 Детаљније видети: М. Павић, Гаврил Стефановић Венцловић, Београд, 1972; исти, Црни биво у 
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Посебно је занимљиво место Јеротејевог дела које се тиче отворених двери. Он 
сведочи: „И двери стоје отворене на свој литургији, и на причасној стоји отворено“55, а 
такође, на другом месту: „И док кажу ,У миру Господу се помолимо‘, не затварају двери 
никада. И када говоре ,Помилуј нас Боже‘, двери не затварају. Или на вечерњи, или на 
јутрењу, када поп у олтару говори двери отворене стоје“56. Очито је из ове Јеротејеве 
примедбе да у Српској цркви није иста пракса. Вероватно је била слична данашњој 
пракси тзв. „старог“ начина служења који подразумева читав церемонијал затварања и 
отварања двери као и свлачења и навлачења завесе током целе Литургије. Према речима 
Јована Фундулиса, реч је о две праксе које вековима сапостоје у цркви, с тим што је ова 
друга, коју он назива „манастирска“ или „мистична“, несумњиво преовладала у пракси у 
време турског ропства, пре свега у словенским црквама, као и у јерменској. Он пише: 
„Видљиво је да су упоредо постојале обе праксе, као и данас. И док навлачење завесе 
наглашава мистички карактер Свете Литургије, њено вршење са отвореном завесом 
поспешује учешће народа и јасно наглашава заједнички катактер светог богослужења... 
Дакле, не би било препоручљиво, бар у парохијама, опонашање монашке праксе, коју 
су, како изгледа бар у време турског ропства следили и парохијски свештеници“57. Чини 
се да је манстирски образац богослужења однео превагу над парохијским након победе 
над иконоборством: „Већ смо видели да је монашка победа над иконоборством учинила 
византијске монахе утицајнијим од мирјанског свештенства. Процес утицаја 
манастирског типика је био у пуном јеку пре Четвртог крсташког похода (1204–1261) 
када је деморалисано свештенство постало немоћно да одржи Асматике Аколоутхиа или 
„службу која се поје“ Велике Цркве и допустило манастиризацију служби“58. Дакле, бар 
након Символа вере двери су отворене до краја да би се верни народ, гледајући како се 
свештенство причешћује, потакао на учешће у Тајни. Занимљиво је у том контексту 
погледати напомену у Служевнику светог аве Јустина да ђакон гледа када свештеник 
додирне Агнец, па тек тада говори „Светиње светима“. Ово би било немогуће извести 
ако двери нису отворене (поготово на барокном иконостасу), а завеса се навлачи у том 
моменту59.  

Прилично је нејасан Јеротејев опис причешћа свештеника на једној од 
литургија којима присуствује. Најпре, збуњује чињеница да ми не знамо о којој се 
литургији ради. Јеротеј у отпусту који наводи спомиње и Јакова, али и св. Јована 
Златоуста: „На литургији отпуст каже ,Васкрснувши из мртвих‘, па помене Јакова, 
првог епископа који је писао службу, па Константина и Јелену, па Златоустог, па 
Јоакима и Ану и све свете“ 60. Могуће је да је у питању Златоустова литургија, а да се 
Јаков помиње због места служења. У сваком случају не можемо са сигурношћу 
извести ниједан закључак. Враћамо се на први разлог због кога нам је овај навод 
чудан: „И ђаконима даје владика и Тело пресвето и крвљу часном напоји из своје 
руке. А попови сами узимају Тело и Крв“ 61. Ово је нејасна пракса и нама непозната.  

Путописац наглашава да у јерусалимској цркви не врше бденија, него 
раздвајају јутрење и вечерње, па јутарње служе ујутро62. Реч је о древнијој и 

                                                                                                                            
срцу, Београд, 1966. 
55 Јеротеј 2001, 90. 
56 Исто, 99. 
57 Фундулис, 2007а, 143. 
58 Тафт,  http://www.verujem.org/teologija/taft.html прегледано 30. 6. 2013.  
59 Божанствене Литургије, 1978,  63. 
60 Јеротеј 2001, 90–91. 
61 Исто.  
62 Исто, 99. 
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несумњиво исправнијој пракси, која у Србији очигледно тада није вршена. Јеротеј 
нам, такође, сведочи да свештенослужитељ не чита молитву „Царе небески“ пред 
почетак литургије63.  

Говорећи о још неким, за њега чудним моментима, пише: „А на 
проскомидији отпуст не говоре, тако чине свагда“ 64. Постојала је стара пракса 
неговорења отпуста на проскомидији. Руски литургичар старије генерације, Муретов, 
доноси нам упоредо у три чланка грчку и словенску праксу XII–XIV века и нигде не 
налази отпуст65. Ми смо упоредили неколицину чиновника и служевника нама 
доступних, па тако не налазимо отпуст ни у Софија РНБ 518, крај XIII и почетак XIV 
века, л. 38, такође, СТЛ, 216 (1079), XV век, л. 7, СТЛ 224 (1071), из 1474. г. нема 
отпуст, исто тако УБ, Ђоровић 7, XIV век, л. 14 , УБ Ђоровић 47, XV век, л. 12, као и 
МСПЦ 227 XIV век, л. 5. Отпуст се не помиње ни у Деч 123 (1395), Деч 130 (1465–
1475) и МХ 315, око 1330.66 Отпуст налазимо у Горажданском служевнику из 1519. г. 
л. 12. Као и, рецимо, у НБС 374 XV и XVII век, л. 15, или МСПЦ 238, XV и XVI в. л. 
14. Такође, и Рачански рукописи имају отпуст на проскомидији, рецимо, МСПЦ 252, 
л. 18, МСПЦ Грујић 3-II-9, л. 11, ПБ 21, л. 35, док МСПЦ Грујић 121, нема јасно 
наведен отпуст. Непостојање отпуста на проскомидији је и логичније, јер се отпустом 
проскомидија некако одваја од Литургије, што је неприродно. 

Јеротеј нам у наставку предочава да од свих просфора, небитно колико их је 
било, које верни народ донесе на Литургију, свештеник од сваке узима по нешто за 
Проскомидију67. Традиција доношења дарова на Литургију постоји још од самог 
почетка хришћанства и тај обичај се одржао до дана данашњег и у Српској цркви. Верни 
народ је од древних времена доносио у храм, не само хлеб и вино него и свеће и уље, све 
то називало се просфора, да би тај назив временом прешао само на хлеб68. Овде је 
уочљиво да свештеник начиње сваку просфору док је уобичајније да бира најлепше или 
најлепшу, па од ње узима. Занимљив моменат који је исто тако везан за проскомидију је 
следећи навод: „И пред Велики вход кад хоће поп помињати, дигне покровац са Агнеца, 
па донесе ускрајак те од њега мрви. А звезде не диже и помиње које год хоће као и 
раније те носи на вход. Тако и владике спомињања творе када служе“69. Ово је 
интересантно због чињенице да је древно место проскомидије и на јерејској и на 
архијерејској Литургији било управо пред Великим входом, чега је остатак данашњи 
начин вршења проскомидије на Архијерејској литургији70. То потврђује и древна 
Александријска Литургија, јер је и на њој место проскомидије на истом месту71. Такође, 
у прилог томе имамо сведочанство код св. Германа Цариградског да проскомидија 
претходи херувимској песми72. Атанасије Јевтић сматра да је ова пракса вршена у првом 
миленијуму хришћанства, и да се на прелазу у други изгубила73. Роберт Тафт, 
проучавајући историјат Великог входа, велики део студије посветио је тзв. чину lavabo, 
односно чину прања руку директно повезаном са проскомидијом, и који се данас на 

                                                 
63 Јеротеј 2001, 99. 
64 Исто. 
65 Муретов, 1894а, 192–216; Муретов, 1894б, 528; Муретов, 1897, 28. 
66 Јевтић, 2012, 16–17. 
67 Јеротеј 2001, 99. 
68 Глубцов, 1917, 572. 
69 Јеротеј 2001, 99. 
70 Јевтић, 2008б, 131.  
71  Божанска литургија, 13 
72 Герман, 2008, 24.  
73 Јевтић,  2009, 423, напомена 61.  
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презвитерској литургији врши на проскомидији. Древна пракса сведочи да је lavabo 
следио након преноса дарова, а пре дијалога између свештенослужитеља, и то је 
оригинално тако било у X, XI, касном XII, па чак и у XIII веку. Изгледа да крајем XIII 
полако прелази на проскомидију. Ипак ће Роберт Тафт уочити да постоје рукописи и с 
краја XVI века који су ово сачували74. Чини се да први пут после много векова имамо 
сведочанство да и свештеник пред вход вади честице, као данас Архијереј, што нам само 
указује на то да се свест о древном начину служења Литургије, толико укоренила у 
Јерусалимску цркву да није заборављана. 

 Свој опис јерусалимског богослужења Јеротеј завршава са неколико речи о 
Литургији Пређеосвећених дарова, напомињући две праксе  да једни у суботу ваде 
Агнец за среду и петак, а други у недељу шест Агнеца за сваки дан служења. 
Занимљиво је да Јеротеј пише за Јерусалимску Литургију Пређеосвећених дарова: „А 
метаније ниједно“ 75. Он несумњиво мисли на молитву Господе и Владару живота 
мога, која подразумева вршење трију метанија. Древна пракса, коју, како видимо, 
следи Јерусалим, не подразумева ово и говори нам да или молитва није постојала, 
или је предвиђена за говорење у себи приликом метанисања76. Нема је, рецимо, ни у 
следећим рукописима: МСПЦ 227, XIV век, л. 103, СТЛ, 216 (1079), XV век, л. 74, 
исто тако СТЛ 222 (1071), крај XVII века, нема метаније, л. 63. Ово потврђује и 
Николај Успенски речима: „О произношењу молитве Јефрема Сирина и поклонâ, 
како после преношења Дарова, тако и после Да се уздигне ни у грчким, ни у 
словенским и у преводима нам доступним грузијским молитвословима, као и у Чину 
Божанствене Литургије Пређеосвећених Дарова нема помена“ 77. Стога се намеће 
закључак да је ова молитва на овом месту доста новијег датума. 

 
Закључак 

 
На крају, можемо рећи да је вредност Јеротејевог списа изузетно значајна за 

изучаваоце историјата како јерусалимског тако и српског богослужења с краја XVII и 
почетка XVIII века. Сматрамо да простора за још детаљнију разраду Путописа у том 
контексту свакако има, те да је ово само почетак. Потреба проучавања његовог рада, 
а шире гледано, и рачанске преписивачке школе, уопште, произилази из чињенице да 
они у исти мах представљају последњу везу са византијским средњовековљем код 
Срба, али и прве примесе утицаја нових токова на богослужење Српске цркве. 
Видели смо да је евхаристијска свест Јерусалимске патријаршије, на почетку XVIII 
века на веома високом нивоу. Изложено богослужење нам то више него јасно 
сведочи. Са друге стране, богослужење у Србији, односно Угарској, у том периоду је 
претрпело јак руски и малоруски схоластички утицај. У овим годинама стара пракса 
и служабници прве генерације се заборављају. То нам Јеротеј јасно показује 
описујући оно што му је непознато. 

   
 
 
 
 

                                                 
74 Taft, 1975, 168–175. и 253. 
75 Јеротеј, 2001, 100. 
76 Јевтић, 2009, 516, напомена 4. 
77 Успенски, http://www.verujem.org/teologija/uspenski_predjeosvecena.html    прегледано 1. 7. 2013. 
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Slobodan Jakovljević 
 

ТRAVELOGUE JEROTEJ RACANIN 1704/1705. 
IN JERUSALEM IN THE CONTEXT OF SERBIAN WORSHIP 

 
The main objective of this paper is to the descriptions of the Jerusalem worship, by 

Jerotej Račanin, early eighteenth century and comparing them with the Serbian manuscript 
tradition in that epoch indicate deviations Serbian worship of the ancient traditions. I note 
that this manuscript has never been studied by theologians and liturgists. Method of this 
paper involves a comparative analysis of the most interesting places in Travelogue with 
Serbian manuscrirt liturgical books in the XVII-XVIII century, and some of the earlier 
manuscripts of this type. It points to the most interesting places in Travelogue which are 
actual in the context of today's liturgical renewal. 
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УЛОГА ЉУБАВИ У ОБРАЗОВАЊУ1 

 
Апстракт: Након што је указао на друштвено-историјске разлоге за 

хладне и дистанциране односе међу људима, аутор истиче да су у данашњој школи 
запостављене морална и духовна димензија образовања. Иако ученици стичу знања и 
вештине, њима недостаје поука љубави. За религиозног наставника рад у школи је 
својеврстан духовни изазов. Да би могао позитивно да утиче на ученике, љубав 
треба да буде стање његовог бића. Инсистирајући на изузетно важној улози љубави 
у образовању, аутор не запоставља значај слободе и истине. Иако наставник треба 
да респектује ученикову слободу, не сме да дозволи да се она развије у пуку самовољу. 
Уместо да обасипа ученика похвалама, много је корисније да му изнесе истину о 
његовим недостацима, како се не би развио у егоисту. 

Кључне речи: љубав, образовање, истина, слобода, личност 
 
Ако се обрати пажња на друштвено-историјски развој човечанства, нарочито 

у оквиру западне цивилизације, није тешко уочити тенденцију пораста хладноће и 
дистанцираности у међуљудским односима. Данашњи човек, поготово ако живи у 
велеграду, углавном је усамљен и ограничен на пуку спољашњу, пословну 
комуникацију. Окружен безличном гомилом, која је равнодушна према њему баш као 
и он према њој, повремено, особито када није изложен диктату радних обавеза, болно 
осети недостатак људске топлине и присности. Упркос индустрији културе, чија је 
функција да забавним садржајима испуни егзистенцијалну празнину и одварати нас 
од саморефлексије, већина нас је ипак искусила непријатно осећање недостатка 
љубави. Додуше, углавном нам се чини да смо управо ми они који су ускраћени, 
недовољно вољени, занемарени, али ако бисмо били искрени према себи, схватили 
бисмо да је дубљи разлог поманкања љубави заправо тај што ми нисмо у стању да 
истински волимо.  

Ипак, по мислиоцима критичке теорије друштва, за такво стање кривицу 
сноси пре свега владајући друштвено-економски систем. Егоизам, прорачунатост, 
хладноћа, спољашња љубазност, који су карактерне црте већине данашњих људи, 
развили су се на основу капиталистичког принципа размене еквивалената. 
Затвореност у властиту монаду последица је темељног неповерења које влада у 
конкурентском друштву. Отуда не чуди што се модерни социјални контакти 
углавном своде на „друштвени додир унутарње недодирнутих“ 2. Неспремни да се 

                                                 
1 Овај чланак настао је у оквиру пројекта „Динамички системи у природи и друштву: филозофски 
и емпиријски аспекти (евиденциони број 179041), који финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. 
2 Horkheimer - Adorno, 1986, 80. 
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истински отворе и изложе ризику егзистенцијалне комуникације, људи дотичу само 
периферију другог човека. За оног ко је васпитаван у духу апстрактног грађанског 
принципа размене, усмереног на то да више добије него што даје, љубав постаје 
огрешење о саму инструменталну рационалност. Хоркхајмер и Адорно истичу: „У 
свету размене онај који даје више није у праву; а онај који воли увек је онај који 
превише воли“ 3. Наравно, калкулација улога и добитка неспојива је са љубављу, те је 
сасвим природно што је данас све мање љубави, пријатељства, топлине. 

Хладноћи, која је по Адорну „темељни принцип грађанске субјективности“ 4, 
свакако доприноси и модеран начин производње. Техника никако није нешто 
неутрално, што не би утиснуло свој печат на човеково понашање. Не само што је 
модерном раднику, за разлику од некадашњег занатлије, у безличној серијској 
производњи стран како коначан производ тако и његов корисник, него и сами његови 
покрети попримају механички карактер. Као што примећује франкфуртски мислилац, 
„у кретњама које машине захтијевају од оних који их опслужују лежи већ оно 
насилно, немилосрдно ударачко“ 5. За разлику од некадашњих времена, када је човек 
у свом раду био упућен на животиње, те је био сажаљив и обзиран, преовлађујућа 
особина данашњег човека је хладноћа, налик оној машинској. Старац Пајсије 
сликовито каже: „Данас људи имају гвожђе око себе и гвоздена срца у себи“ 6. 

Иако су свакако у праву они мислиоци који у капиталистичком начину 
производње и модерној техници виде узроке за преовлађујућу хладноћу и 
дистанцираност данашњег човека, ипак се не сме превидети темељни процес 
секуларизације који одликује модерну епоху, а који је по нашем мишљењу кључни 
разлог за поствареност, усамљеност и безавичајност савременог човека. Окренувши 
леђа Богу, који је извор свеколике љубави7, модеран човек неизбежно, упркос 
идеологији хуманизма и филантропским паролама, све више срља у бездан 
релативизма, нихилизма и аутодеструкције. Уколико нема ничег вишег, божанског, 
натприродног, ничег што надилази пуку индивидуу, онда човек има право да се у 
борби за самоодржање и самопотврђивање испољи као егоцентрично биће, које води 
рачуна првенствено о свом приватном  интересу. Што би рекао Достојевски, „Ако 
нема Бога, све је допуштено“. 

Владајући друштвено-економски систем, у незаситој жудњи за профитом и 
доминацијом, уместо да подстиче стварање самосвесне, стваралачке личности, 
промишљено иде на руку уобличавању егоцентричног потрошача и конформисте. 
Упркос идеологији индивидуализма и жаргону аутентичности, циљ свакако није 
стварање слободног и критичког појединца. Масовна серијска производња, да би се 
увек изнова обнављала и увећавала, изискује одговарајућу потрошњу, а она 
конзументе који имају мање-више исте потребе, односно идентичну (псеудо)свест. 
Иако се тај захтев отворено не прокламује, већ се само тврди да образовни систем 
мора да служи привреди, није тешко уочити да школа има задатак да створи окретног 
и послушног техничара који се не пита о смислу и не преиспитује систем, већ 
беспоговорно доприноси његовом функционисању. Упркос свем знању које пружа, у 
данашњој (секуларној) школи запостављена је морална, а поготово духовна 

                                                 
3 Horkheimer - Adorno, 1986, 82. 
4 Адорно, 1979, 295. 
5 Adorno, 1987, 35. 
6 Старац Пајсије, 2005б, 157–158. 
7 Иако је људском уму недоступна суштина Бога, најприближније што се о њој може рећи управо 
је оно што каже Св. Јован Богослов: „Бог је љубав“ (1. Јн. 3, 8).  
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димензија8. Млади, додуше, стичу различита знања и вештине, али изостаје поука 
љубави. Нити се она очекује нити има довољно оних који би је могли понудити. 

Нажалост, млади често поуку љубави не налазе ни у породици. Заокупљени 
послом и задовољавању его-прохтева, све мање спремни на жртвовање, родитељи 
најчешће не поклањају довољно пажње властитој деци. Недостатак топлине 
покушавају да надоместе материјалним добрима, али деца осећају да су ускраћена. 
Лишена искуства темељне прихваћености, да би скренула пажњу на себе, деца често 
прибегавају екцесном понашању. Каткад она, поготово у пубертету, желећи да стекну 
„углед“ међу својим школским друговима, испољавају омаложавајући став према 
наставницима. Такво њихово понашање свакако је изазов за наставнике. У 
друштвеној клими распада вредности, када је њихов статус и ауторитет веома 
нарушен, када су изложени непримереном притиску родитеља, пред наставнике се 
поставља дилема вреди ли уопште улагати напор у образовање младог нараштаја или 
напросто треба отаљавати посао. 

Свако ко ради у просвети суочиће се са овом дилемом. Одговор који ће дати 
првенствено зависи од тога какав је ко човек. За оне који нису прихватили владајући 
модел понашања, који су сачували идеалистичко уверење да је могућ темељан 
преображај сваког појединца, учионица може бити прави изазов. Баш као што се у 
свету и сваком од нас одиграва борба између добра и зла, тако се она одиграва и у 
школи. Иако не може да очекује подршку ни од образовног система ни од друштва, 
од наставника ипак зависи да ли ће око себе ширити топлину или хладноћу, да ли ће 
пружати позитиван или негативан пример. 

Уколико је наставник религиозан, духовни императив освештавања 
властитог занимања намеће се готово сам од себе9. За њега рад у школи постаје не 
само делатност преношења градива ученицима, него и делатност посредством које 
себе преиспитује и духовно усавршава. Да би уопште могао успешно да пренесе 
градиво деци, која су иначе презасићена информацијама и често школу доживљавају 
као досадну, он мора да их заинтересује, да им понуди нешто што, било садржајем 
било формом излагања, одудара од уобичајеног. То, наравно, не значи подилазити 
њиховим очекивањима, која су углавном обликована у складу са стандардима 
индустрије културе, нити одустајати од наставничког ауторитета и покушавати са 
њима ступати у другарски однос. Иако је ауторитарност непримерена, наставник 
ипак не сме ићи у другу крајност, већ мора да буде и остане ауторитет, што 
подразумева извесну дистанцу и асиметричност у односу са ученицима10. Наиме, 

                                                 
8 Самим тим што су у школовању занемарени истина и љубав, ученици се одмалена привикавају 
на слеђење егоистичког интереса. Сећајући се свог школовања, Брехт примећује: „Ученик учи све 
што је потребно за напредовање у животу - а то су управо оне исте ствари које су неопходне жели 
ли се напредовати у школи: пријевара, симулирање непостојећег знања, способност да се човјек с 
некиме обрачуна а да не буде кажњен за то, стреловито прихваћање клишеја, ласкање, осећај за 
пробитачност, спремност да се изда своје судругове претпостављенима, и тако даље, и тако даље“ 
(Brecht, 1982, 340). 
9 Што се тиче односа према послу који обављамо старац Пајсије изричито тврди: „Човек треба да 
освешта своје занимање.“ Својим посетиоцима, без обзира на то чиме су се бавили, говорио је: 
„Какав год посао да имаш, ради га усредно и то ће те довести до светости“. (Старац Пајсије, 2005а, 
259. и 301.) 
10 Иако полазна позиција наставника подразумева известан ауторитет, од самог наставника зависи 
да ли ће га изгубити или оснажити. Као што с правом Гадамер истиче, истински ауторитет се 
заправо „ником не даје, већ се стиче“ (Гадамер, 1978, 313). Он је утолико чвршћи уколико почива 
на потврђеном поверењу. 
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ученици су у данашње време најчешће несигурни и вапе за вредносним 
оријентирима, те им није потребан некакав старији друг, већ неко ко одише 
сигурношћу и улива поверење. 

Оно чиме наставник привлачи ученике је заправо испољавање љубави. 
Ученици осећају да ли неко заиста воли свој позив, што подразумева његову стручност 
и припремљеност, а поготово да ли је заинтересован за њих као личности. Уколико 
делатност наставника осете као поклањање себе (пажње, знања, љубави), сигурно неће 
остати равнодушни, већ ће вероватно покушати да са њим ступе у дубљу комуникацију. 
Зрачење наставникове љубави прожима и изложено градиво, тако да га ученици лакше 
усвајају. Они постају заинтересовани за теме које се обрађују, према којима би иначе 
имали равнодушан однос. Поред ове интелектуалне користи, зрачење наставниковог 
бића љубављу благотворно делује на младе, окружене хладноћом, равнодушношћу и 
нихилизмом. Пример особе која је позитивно усмерена према њима, која властитим 
постојањем сведочи да је могуће живети у складу са моралним и духовним вредностима, 
буди у младима жељу да и сами постану такви. 

Да би наставник могао да испољава љубав према свом позиву, а самим тим и 
према ученицима, љубав мора да буде стање његовог бића11. Он мора непрекидно да 
преображава своју „палу природу“, тј. да духовно изграђује себе. Идеално би било 
када би наставник био не само остварена личност него и светитељ. Јер, као што 
истиче Св. Јустин Ћелијски, „без светитеља нема просветитеља; без светости нема 
просвете; без просветљења нема просвећивања“ 12. Но, будући да су у ово наше 
оскудно време чак и у манастирима изузетно ретки свети људи, нереално би било 
очекивати да их буде у школама. Ипак, наставник, да би добро обављао свој позив, 
мора, макар несвесно, да тежи светости, да буде на путу ка светости, ма колико тај 
пут наизглед био бесконачан и недостижан13.  

Светост подразумева да је его сагорео, да личност у потпуности живи у складу 
са Божјом вољом. Наравно, растакање ега је дуг и компликован процес. Један од начина 
да превладамо властити его је стављање себе и својих прохтева у други план, служење 

                                                 
11 Антони де Мело с правом истиче да је погрешно сводити љубав на однос, поготово ако је тај 
однос ограничен, искључив и ексклузиван, јер љубав је заправо стање нечијег бића. Онај чије биће 
је љубав, неизбежно зрачи љубављу, испољава је у свим односима. Наравно, духовно стање 
љубави, у нашем палом свету, није напросто дато. Као својеврсни резултат и постигнуће, 
захваљујући вишој милости, успоставља се управо посредством бројних одношења, током којих се 
личност образује и усавршава. 
12 Св. Јустин Ћелијски с правом указује да је просветитељство наметнуло секуларну концепцију 
образовања, којој је страна љубав. „Просвету без светости, просвету без освећења Духом Светим, 
просвету без усавршења и довршења човека Богочовеком, просвету без Бога – измислила је Европа 
у своме хуманистичком идолопоклонству“ (Отац Јустин, 2004, 66). Старац Тадеј о данашњој школи 
с тугом каже: „Школа даје погрешно, лажно знање. Ми у школи ништа, ама баш ништа не чујемо на 
тему: љубав, вера, нада, него увек, скоро увек слушамо демонску филозофију. ... Схватите људи да 
ђаво уз помоћ школе не да човеку да дође до Бога, јер га кроз школу затрпава свим небитним 
стварима, које одвлаче од среће и Истинског Знања, које је Сам Бог“ (О. Тадеј, 100–101).  
13 Оно што је речено свакако важи и за родитеље. Старац Порфирије каже: „За рђаво понашање 
деце углавном су криви родитељи. Децу не спасавају ни савети, ни дисциплина, ни строгост. Ако 
родитељи не иду путем светости и ако се не подвизавају, онда чине велике грешке и преносе на 
децу зло које сами имају у себи“. Прави начин да се реше евентуални проблеми са децом је 
духовни преображај родитеља. „Постаните свети, па нећете имати никакав проблем са својом 
децом.“ Наиме, зрачење родитеља и васпитача, њихов пример, изразито делује на децу. Насупрот 
компликованих упутстава модерне, секуларне психологије, старац Порфирије каже: „Зрачење 
светости, а не људски напор, чини децу добром.“ (Старац Порфирије 2005, 414, 418, 427).  
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ближњем, жртвовање за друге. Управо у жртвовању за друге испољава се љубав. 
Говорећи о значају љубави у образовању, старац Порфирије поручује наставницима: 
„Љубав изискује жртву, а често захтева и да се жртвује много времена. Највећу пажњу 
поклањајте свом сопственом образовању и сазревању да бисте били спремни да деци 
пружите право знање. Будите спремни и све што им говорите, говорите са љубављу, а 
пре свега са радошћу.“14 Важно је нагласити да управо испољавање радости показује да 
давање, па и жртвовање себе, није нешто мучно и непријатно, већ да дародавац и сам 
бива дариван. „Блаженије је давати него примати“ (Д. ап. 20, 35), библијска је поука коју 
увек изнова понављају духовни оци. Тако, на пример, старац Пајсије примећује да када 
„нешто узмеш, примаш људску радост. Али када нешто даш, примаш и божанску 
радост. Духовно примање остварује се давањем“15.  

Централно место љубави у образовању никако не значи да су слобода и 
истина запостављени. Напротив, баш као што родитељи у испољавању љубави не 
треба да буду посесивни, то важи и за наставнике. Њихов задатак је да помогну 
ученицима на путу индивидуације, а не да их везују за себе и намећу им некакав 
крути модел понашања. Права љубав је управо када допуштамо да се други развија у 
слободи, без непотребних притисака и придика. Иако наставник треба да респектује 
ученикову слободу, то никако не значи да га у потпуности препусти самовољи, да 
затвара очи пред његовим слабостима, да га без расуђивања обасипа похвалама. 
Љубав лишена момента истине није права љубав. Ако неког заиста волимо, потребно 
је повремено прибећи горком леку истине како се он не би развио у егоисту16. Самим 
тим што егоцентричност онемогућава духован развој и неизбежно излаже човека 
самообманама и разочарењима, свакако чинимо ближњем медвеђу услугу ако и сами 
доприносимо да он (п)остане такав. Управо зарад његовог добра, каткад му насамо 
ваља скренути пажњу где греши, опоменути га, посаветовати, али и оставити слободу 
да сам изабере свој животни пут. Само ако су истинољубивост и љубав наставника 
повезани, ученик ће имати истинску корист. Као што се истина без љубави тешко 
подноси и најчешће не прихвата, тако и „љубав“ без истине остаје бесплодна. Савет 
старца Порфирија важи за све, а поготово за васпитаче: „Никада не треба да хвалимо 
своје ближње, нити да им ласкамо, него треба да их приводимо смерности и љубави 
Божијој. Ни ми не треба да тражимо да нас воле тиме што ћемо хвалити друге. Треба 
да се учимо да волимо, а не да тражимо да нас воле.“17  

Права љубав наставника према ученицима је она која је несебична, која не 
очекује да буде узвраћена. Ипак, готово по правилу, ученици на њу, пре или касније, 
реагују. Само им треба дати времена да среде утиске и заузму став. Наравно, није 
лако успоставити радну атмосферу у учионици и придобити ученике на сарадњу. 
Увек ће бити оних који би по инерцији да ометају наставу, и тако се истакну међу 
вршњацима. Иако заиста има тешке, асоцијалне и размажене деце, за њихово 
понашење одговорни су одрасли, који су их усмерили на погрешан пут. Савет који 

                                                 
14 Старац Порфирије 2005, 433. 
15 Старац Пајсије, 2005а, 426. 
16 Старац Порфирије с правом указује на проблем што се данас деца одмалена и у породици и 
школи непотребно навикавају на похвале. Тиме се стварају предуслови да постану егоисти, да 
жуде за тим да буду у центру пажње. А сујетан човек не само што је асоцијалан него се и не 
сналази у животу; њиме је лако манипулисати. „Хвалећи своју децу одмалена, водимо их ка 
себичности. Егоисти човек може и да се наруга и да га превари. За то је потребан само један услов: 
говорити му да је добар и тиме надимати његово ја. Онда ће ти он казати: ето, ко ме хвали, тај је 
добар“ (Старац Порфирије, 2005, 437). 
17 Исто. 
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старац Порфирије даје наставницима како би изашли на крај са проблематичним 
ученицима је крајње једноставан управо зато што је духован: „Не покушавајте да 
рђаве прилике поправите људским методима. Тим путем не долази се до доброг 
резултата. Само молитвом ћете постићи резултат. Призивајте божанску благодат на 
све! Нека божанска благодат уђе у дечје душе и нека их измени.“ Дакле, поред 
стручне припреме наставника за час, веома је важна и молитвена припрема. Старац 
Порфирије препоручује рецепт, који је плод духовног искуства, и који свако од нас 
може испробати: „Улазећи пак (у учионицу), загрлите својим погледом сву децу; 
молите се у себи, па тек после тога почните да предајете, улажући у то свега себе.“18 
Ученици ће несвесно да осете енергију љубави, молитвено заузимање за њих и мало 
по мало, упркос отпору ега, биће привучени божанском благодаћу19. 

Наравно, није лоше повремено с ученицима расправљати о смислу живота, 
правди, истини и љубави. Али много више од пуких речи помаже зрачење љубави и 
молитва за њих. Као што каже старац Порфирије, „Речи одзвањају у ушима, а 
молитва продире у срце“ 20. Баш као што свеколико бивствујуће повређује и одбија 
негативна енергија, тако на њега благотворно делује позитивна енергија. Старац 
Пајсије с правом примећује: „Онај ко је преиспуњен благодаћу, где год се нашао, 
одмах се, као електрицитет, шири око њега она духовна разнеженост коју поседује. 
Ако је неко под демонским утицајем, опет се око њега шири оно што има у себи. 
Стање нашег духа утиче на друге.“21 Стога се с правом може очекивати да ће већину 
ученика привући позитивна енергија наставника. Чак и ако код неког од ученика 
изостане позитивна реакција, готово је сигурно да и такав неће остати равнодушан 
према зрачењу љубави. Можда ће га унутрашње зло испровоцирати да реагује 
негативно према наставнику, али крајњи исход зависиће како од наставниковог 
стрпљења тако и од ученикове природе22.  

Наравно, велико је питање да ли ће позитиван пример наставника који зрачи 
љубављу бити довољан да ученике изведе на прави пут, јер толико је тога што их 
одвраћа од њега и заводи на странпутицу. Међутим, сигурно је да ће оне у којима 
преовлађује добро управо пример несебичне љубави оснажити у уверењу да је могуће 
живети племенито и духовно, а оне који посрну можда у тренутку животне кризе 
подсетити на алтернативан модел понашања и подстаћи на преиспитивање и покајање.  

У данашњем хаотичном и непрозирном свету, у којем све више и више 
преовлађује негативна енергија, љубав и истина су једини лек, једина противснага 

                                                 
18 Старац Порфирије, 2005, 430–431. 
19 Благонаклона реакција према особи која се за нас моли и одашаље нам позитивне енергију 
почива на томе што несвесно осећамо благотворно дејство таквог чина и повезујемо га са 
дотичном особом. Будући да особа која се за нас интензивно моли, сходно духовним законима, 
преузима на себе део нашег терета, сасвим је природно што ћемо осетити захвалност и заузети 
позитиван став према њој. Да бисмо изменили нечији став према нама, најбоље је искрено се 
молити за њега. Види: О. Тадеј, 210–211.  
20 Старац Порфирије, 2005, 432. 
21 Старац Пајсије, 2005а, 426. О томе да се тај утицај шири и на тзв. неживу природу, 
документовао је Емото фотографијама кристала воде. Види: Емото, 2008. 
22 Због тврдокорности зла, не може се искључити неуспех наставника, ма колико се он трудио. 
Бог поштује људску слободу, тако да чак ни молитва светитеља не може да помогне оном ко је 
изабрао да буде зао. Као гранични случај, поменимо искуство старца Пајсија који је током усрдне 
молитве за демоне видео како му се један од њих подсмева и схватио да су они изабрали да буду 
то што јесу и да им се, упркос безграничној љубави Божјој према свеколикој творевини, не може 
помоћи уколико се не покају. Види: Старац Пајсије, 2005а, 105. 
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нарастајућем злу. Тако је и у образовном систему, који је изграђен у складу са 
потребама егоистичког појединца, те самим тим испушта из вида и Бога и љубав и 
правду. Моћ капитала је исувише јака да би се у образовном систему нешто 
значајније променило. Ипак, упркос школским програмима, упркос неповољним 
друштвеним околностима, нико нам не може забранити да волимо ближњег и 
љубављу се односимо према ученицима. Можда заиста не можемо да променимо 
свет, али свакако можемо, макар делимично, себе и своју најближу околину. У овом 
несигурном, по некима чак предапокалиптичком времену, једно је ипак сигурно: све 
док буде љубави, у пустињи која расте преостаће макар по нека оаза. 
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Zoran Kindji ć 
 

THE ROLE OF LOVE IN EDUCATION 
 
Summary: After having shown the socio-historical causes of the cold and detached 

relations among people, the author points out that the moral and spiritual dimension of 
education is neglected at schools nowdays. Although pupils acquire knowledge and skills, 
they lack the edifikation of love. Work at school is a sort of spiritual test for the religious 
teacher. To able to influence pupils in a positive way love should be the state of his 
existence. Insisting on the extremely important role of love in education the author does not 
neglect the significance of freedom and truth. Although teacher should respect pupil’s 
freedom, he must not allow it to turn into sheer arbitrarinees. Instead of covering a pupil 
with praises, it is much more useful to tell him the truth of his shortcomings so that he 
would not turn into an egoist. 
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РЕЛИГИЈА И ЗАВИЧАЈ 

У ГОРСКОЈ СЛУЖБИ ЂОРЂА СЛАДОЈА1 
 
Апстракт: Овај рад има за циљ осматрање узајамних односа између религије, 

с једне стране, и завичаја, с друге стране, и то на примеру Сладојеве књиге песама 
„ Горска служба“, која нам најбоље може расветлити овај песников дијалог. Ово је 
збирка лирских песама савременог израза и исказа која јасно отвара питања 
књижевног наслеђа код Ђорђа Сладоја. Песме се наслањају на нашу епску и лирску 
поезију, али то наслеђе својим индивидуалним талентом песник успешно преображава 
и даје лични печат. Закључено је да су религија и завичај чврсто тематско упориште 
Сладојеве поезије, да је његово слово мудро, да у његовим песмама нема маскирања 
лирским субјектом и да између ауторског и лирског ја нема дистанце.  

 Кључне речи: Ђорђо Сладоје, „ Горска служба“, религија, завичај, традиција 
 
Религија представља систем веровања, одређени поглед на свет и однос 

према Богу. Она је ствар опредељења и непрестаног трагања за смислом2. Питање 
религије дубоко је укорењено у човековој личности и представља његово уверење и 
понашање. Повезаност уметности и религије остала је непромењена кроз историју. 
Предмет спознаје религије и уметности јесте човекова природа, његов положај у 
свету, а основни смисао је истоветан – открити и пробудити духовност у човековом 
бићу. Појединачни делови једног књижевног дела и његови најситнији елементи, 
посредно говоре о духовној егзистенцији свог писца, а међусобно се повезују и 
уграђују у вишу целину и, како каже Бахтин, у „крајњу смисаону интенцију дела“ 3. 
Дух религије је живи дух присутан у поезији, начину живљења и поимања света 
Ђорђа Сладоја4 и представља извор мудрости и лепоте. Његова поезија, по својој 

                                                 
1 Рад је урађен у оквиру пројекта Материјална и духовна култура Косова и Метохије, бр. 178028, 
који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије. 
2 Башчаревић, 2010, 285–293. 
3 Бахтин 2013, 67. 
4 Ђорђо Сладоје рођен је 1954. године у Клињи код Улога, у Горњој Херцеговини. Гимназију је 
завршио у Сечњу, а студије социологије у Сарајеву. Објавио је књиге песама: Дневник несанице 
(1976), Велики пост (1984), Свакодневни уторник (1989), Трепетник (1992), Плач Светог Саве 
(1995), Петозарни мученици (1998), Далеко је Хиландар (2000), Огледалце српско (2003), Мала 
васкрсења (2006), Манастирски баштован (2008, 2009); објавио је књигу песама за децу Намој да 
ме зазмајаваш (2004), те књигу изабраних песама Дани лијевљани (1996), Чуваркућа (1999), Душа 
са седам кора (2003), Поглед у авлију (2006), Горска служба (2010). Песме су му превођене на 
више страних језика и заступљене у многим антологијама српског песништва. У Москви му је 
2007. године објављена књига изабраних песама на руском и српском језику – Привикавање на 
будућност – коју је приредио Андреј Безилевски. Добио је Змајеву награду, Дучићеву, Шантићеву, 
Жичку хрисовуљу, награде „Бранко Ћопић“, „ Лаза Костић“, „ Јелена Балшић“, „ Ристо Ратковић“, 
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природи, тежи да собом сублимише, а не само да симболише духовност. 
Песме збирке Горска служба упућују читаоца на теолошки контекст у коме 

тријумфује хришћанска вера. Песник тражи излаз из безизлаза у вери отаца. Кад 
притисак живота, притисак историје постане неиздржив, вера се указује као 
уточиште. Вера обећава спас. У његовој визији спасења, тело и дух су сједињени у 
религији. Ђорђо Сладоје је на једном месту експлицитно дефинисао сопствену 
поетику: „Детињство, завичај, Косово, српска историја, култура, митологија, 
религија, моје су опсесивне теме, ево већ три деценије“ 5. Сладојев дијалог са 
религијом и завичајем, много је сложенији него што то на први поглед може 
изгледати, јер је у његовој поезији много тога померено и преуређено.  

Овај рад има за циљ осматрање узајамних односа између религије, с једне 
стране, и завичаја, с друге стране, и то на примеру Сладојеве књиге песама Горска 
служба, која нам најбоље може расветлити овај песников дијалог. Ово је збирка 
лирских песама савременог израза и исказа која јасно отвара питања књижевног 
наслеђа код Ђорђа Сладоја. Песме се наслањају на нашу епску и лирску поезију, али 
то наслеђе, својим индивидуалним талентом, песник успешно преображава и даје 
лични печат.  

 Лакоћа је само једна од тајни његовог песничког умећа. Сладоје својом 
поетиком, служећи епској и лирској традицији потеже озбиљна питања читања и 
критичког вредновања савремене поезије. Он нас опчињава изворном лепотом 
песничког језика, благородним, готово молитвеним тоном и пригушеним сјајем 
запретаним између речи и стихова. Он је модеран песник на немодеран начин6.  

 У стиховима ове збирке успоставља се одређена вертикала смисла, која се, и 
поред непосредности језичког израза, може сагледати као заокружена, систематска 
целина. Она се код Сладоја показује као дубоко хришћанска до те мере да је његов 
опус, вероватно, најпристалије место у којем бисмо могли да сагледамо православну 
мотивику у савременом српском песништву. 

 У стиховима Горске службе преовладава тежња да нас приведе покајању и 
искупљењу. Зато верујемо песниковом првом лицу множине и тако лако прихватамо 
његов молитвени запис као свој сопствени. Вероватно због Сладојевог 
препознатљивог повезивања личних и заветних дамара и због разнежености која 
ствара свеопшту тугу и страдање. 

 Уз исконски чисту, детињу душевност која ћопићевски зари из његових 
завичајних слика и мотива, овог песника пресудно одређује увек присутна аура 
православне духовности јединствена у целокупној новијој српској књижевности, коју 
смо већ поменули. Најбољи пример налазимо у песми, боље рећи поеми, Зимска 
молитва за Улог и за седамнаест његових становника, где два уводна стиха одређују 
позицију песниковог завичаја: 

„Пуст је и страшан Улог за који песма јамчи 
Па би а не зна како милости да искамчи.“7 
 

                                                                                                                            
„Скендер Куленовић“, „ Душко Трифуновић“, „ Матијевић“, „ Петровдански вијенац“, „ Круна 
деспота Стефана Лазаревића“, „ Кочићево перо“, „ Кондир Косовке девојке“, „ Печат вароши 
сремскокарловачке“, БИГЗ-ову награду, „Пјесник – свједок времена“, награду листа „Малдост“, 
„Град писаца – Херцег Нови“, „ Заплањски Орфеј“ и Октобарску награду Врбаса. 
5 Из интервјуа Жељка Домазета (Ново Ослобођење, Српско Сарајево, 14. 10. 2003, 25). 
6 Христић 1968, 69. 
7 Сладоје 2010, 5. 
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Преосталих седамдесет стихова су у облику молитве која инвентарише један 
свет на заласку, а на самом крају, у издвојеном дистиху, јавља се песник да нам 
покаже да су молитва завичаја и молитва за завичај у лирском јединству: 

„Боже пишем ли много је ли ми грешна жеља – 
Помози да се Улог из снега искобеља.“8 
 Потрага за Богом, дијалог са њим, а још чешће унутрашњи дијалог о Њему, 

веома су чести мотиви у Сладојевој поезији, као у песми Успомене полазника: 
„Пртином сјајном ко по води, 
Као ласица кроз снежне пласе - 
И ја сам кричио: Христос се роди! 
И шапутао спаси нас, спасе.“9 
Песник пева и о  Божјем присуству у људском свету. Као пример наводимо 

стихове из песме Вазнесење: 
„Који летео није, Господе, узнеси га, 
Испрегни из вршаја, долапа и таљига! 
Узнеси нишчег духом, паора и аласа, 
И спаси сваког – коме је још до спаса.“10 
Божје постојање је само по себи чудо, а о таквој свести Сладоје оставља 

итекако убедљива лирска сведочанства, као у стиховима песме Велики пост: 
„О, кад ће недеља 
Бела, 
Цветна, 
Чиста, 
Просветљена; 
Недеља мироносница, 
Недеља спасоносица; 
Воздвиженска, 
Преображенска, 
Богојављенска 
Недеља 
Кад ће?“11 
 Ђорђо Сладоје је песник којем традиционална, хришћанска духовност 

широког спектра представља основно упориште за све оно што подразумева активан 
рад језика. Негујући наизглед лаке и једноставне, али вазда ефектне и снажне лирске 
песме, овај песник нас непрестано упозорава на то да никако не треба заборавити оно 
што представља темеље културолошког идентитета којем припадамо. Оно што је 
свима познато Сладоје приказује као неку врсту чуда и као својеврсно откриће. 

 Отуда основни парадокс Сладојеве поезије: она је, с једне стране, изразито 
једноставна, а, са друге стране, она по правилу делује рафинирано и, чак, 
откривалачки. Ова поезија нам показује како оно што је добро знано може бити 
виђено на нов, до сада нечувен начин12. Песник, очигледно, сматра да је света служба 
она у којој сопствене животе, нашу стварност и културу откривамо са упечатљивом 
свежином и иновативном убедљивошћу. Лепота открића познатог је оно што увек 
изнова осваја у поезији Ђорђа Сладоја. 

                                                 
8 Исто, 7. 
9 Исто, 12. 
10 Сладоје 2010, 199. 
11 Исто, 128. 
12Паовица, 2004, 859–871. 
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У песми Манастирски баштован, у њеном стиху: 
„Света је ово служба – само ти синко треби“ 13, 
рафиниран читалац може препознати изразити аутопоетички став Ђорђа 

Сладоја. Глас Сладојевог лирског субјекта иде од скрушеног монашког гласа до 
сатиричног тумача извргнуте збиље. Трава, сунцокрет, пчеле, фреске, извор у стени, 
трешњин цвет, мирис зове, осмех на драгом лицу, сјај у дечјим очима, све су то мала 
васкрсења – чудеса којима нас Господ, по милости својој, свакодневно дарује, које 
Сладоје препознаје и као мотиве користи у својим песмама. Он те дарове не одбија, 
већ узвраћа уздрајем: 

„Прокрчи пут до врела – крај улишта и саћа 
У којем сваки лик се у божји преобраћа 
И не треба ти друге ни молитве ни хвале 
Осим живога зрна и трешње процвале.“14 
 Сладоје је андрићевски брижан. Он брине о судбини света и кад то од њега 

нико не тражи. Тад можда и најинтензивније. Ради боље илустрације наводимо прву 
строфу песме Поклоњење: 

„Треба се смерније пети 
До прага манастира 
Да би нас чуо свети, у 
Уместо среског жбира“ 15, 
и завршне стихове песме Здес и днес: 
„Господе, иже јеси, 
У рогачу и реси, 
У заперку и лози, 
Ако ћеш – сад помози!“ 16 
 Сладојева поезија је редак и драгоцен спој песништва, високе културе, 

осећајности, изразитог моралног става као израза заветне свести, упркос времену 
сумњи и растакању вредности. Ретки су песници који, литургијски снажно и лирски 
понесено, славе Божје присуство у свету, видљивом и невидљивом, у свему што је 
поштеђено кобне свести о пролазности и смрти. То потврђују стихови песме Црква 
на далеком брегу: 

„Душама кад, у сутон, измиле да се згрију, 
Проповед киша држи, северац литургију.“17 
Из Сладојевих религиозних стихова закључујемо да је корен религије у 

ауторовом емоционалном стању у његовој преданости Богу. Вера је најособенији и 
најдубљи акт његовог духа, јер религиозни акт чини човека човеком. Сладојева тежња за 
Божанским је уствари тежња за спасењем од свега земаљског, пролазног и ништавног.  

Сладојева поезија чува колективни, народни дух, који примећују сви 
морално осетљиви Срби. Сладоје је опојао напуштене куће, остављене цркве и 
школе, похарана села и својим стиховима запалио свећу-задушницу милим 
убогостима. Оно што посебно издваја Сладоја јесте његов завичајни циклус. Он је 
брижан херцеговачки баштован. Његове књиге су речници и збирке народног живота 
у којима су сабрани трагови једне аграрне културе и цивилизације. Осећање 

                                                 
13 Сладоје 2010, 190. 
14 Исто, 193. 
15 Исто, 129. 
16 Сладоје 2010, 174. 
17 Исто, 76. 
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завичајне припадности постаје све дубиозније, све више бива архајска ознака. Све је 
више људи без завичаја и без родне куће, они не познају ту архетипску емоционалну 
везу. Вероватно није реч само о искорењеним људима него о промени 
цивилизацијског кода и другачијој лествици вредности. И песницима је, приликом 
стварања, неопходна временска или географска раздаљина. Завичај је све видљивији 
што смо даље од њега. Такве слике су обично истинитије. Оно што је далеко, још 
боље недоступно или изгубљено, успешније се симболички реинкарнира. То је 
приметљиво и у Сладојевом завичајном албуму, у песми Улог: 

„Чим склопим очи, ето њега –  
Мог суда и спаса потоњега.“18 
Уношење модерног сензибилитета у традиционалне оквире зацело је 

Сладојев омиљени поступак. Потом се јасно види лом између патријархално 
уређеног света у пропадању и долазећег, модернијег и проблематичнијег. Његове 
песме су молитве за умрле. Једна од таквих је и Да земљи топлије буде: 

„Одлазе моји мили 
У земљицу студену 
Учини, Господе, да их 
Негде у суво удену.“19 
Тужне су невоље сеоског гробља: гробље је далеко и нема више места, нити 

има ко да опоје упокојене. Једна од песама на ту тему је На гробу очевоме:  
„Покрај Алексе ту одмах до Тривка 
Лежи мој отац већ четири лета 
Са својима је па зашто ме зивка.“20 
Сладојева дубока антрополошка и културолошка проникнућа имају уистину 

завичајни залог, посебно у препознатљиву и убедљиву херцеговачку нијансу. Сладоје 
ће преко завичајних слика стићи до неслућених дубина личног и колективног 
памћења и језичком чаролијом оживети не само чуда и знамења нашег разореног 
патријархалног света, него и неке од кључних религијских и историјских симбола. 
Под великим луком животног и песничког искуства израсла је Сладојева 
Херцеговина, споља језички и евокативно-мелодијски раскошна, а изнутра тиха и 
смерна, света у својој сиротињи и хришћански самилосна, сва у сапатнички топлом 
одсјају, где у сваком срцу стоји једна црква. Сладоје је редак песник аутентично 
православне духовности која зари из готово свега што је написао, и то некако 
завичајно препознатљиво. О свом прогнаничком усуду проговориће кроз песму 
Прогонства: 

„Из родне куће глуве барутане 
Терају ме стухе јејине и вране.“21 
А о одбрани кућног прага кроз стихове песме Чуваркућа: 
„Ево ме, Земљо, на бранику –  
На мртвој стражи – у дрвљанику. 
Ту чувам оца, мајку, ћерку, 
Сестру и драгу.“22 
 

                                                 
18Сладоје 2010, 37. 
19 Исто, 78. 
20 Исто, 77. 
21 Сладоје 2010, 139. 
22 Исто, 144. 
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 Оно за чим душа вапи код Сладоја се, по правилу, најпре односи на 
детињство и завичај, на онај отисак душе у коме зари светлост сећања претопљена у 
прапочетни библијски сјај у коме се као у жижи сажимају прошло, садашње и 
будуће. У појединим песмама мотив гробља се све чешће поистовећује с мотивом 
завичаја. Његово присуство евидентно је у песми Сиња пустош: 

„Родиће гробља, кажу нове књиге, 
Исписане језом страшног мушког плача. 
Налијећу кише, црне ко вериге, 
На распуклу земљу као испод сача.“23 
Указивање на бројност поетичких нијанси одвело би предалеко, али је 

потребно бар назначити распон од исповести, дијалога и лирске констатације до 
сублимне слике у коју је утиснут прозрачни мајчин лик, као у песми Писмо мајци. 
Најчешће су то евокације с границе подсвесног, кадре да размотају клупко лирског 
сећања.  

Сладојеви стихови носе нијансу истинске мудрости којом пророчки зари 
свака песма и имају завичајно исходиште. Све оно што у Сладојевом песништву иде 
у више, универзалне сфере, има свој дубоки херцеговачки корен. Завичај је невесела 
прича и једна од његових опсесивних тема. Он је песник подједнако отворен за земне 
и за небеске прилике. Заборавити завичај – то би за песника била најтежа казна, јер 
то значи остати без свега што се најпре и најјасније видело и најснажније доживело, 
са чим се у најприснијем јединству боравило, а што се касније покушава у песми 
призвати. Завичај је оно што памтимо – у слици, у звуку, у мирису, у сну и 
непрестаној игри душе, језика и света, што поезија заправо јесте. То је потврдио 
песмом Слика коју не могу заборавити: 

„Илиндан – подне беље од кости: 
Вјечно ожалошћене старице и сатрци-угарци 
Моле се утома. 
У позадини коњи, слијепи од мудрости, 
Привезани за коље. 
И посрнули рогови бившег задружног дома.“24 
Сладоје је одавно препознат као дискретни лирик оскудне и тегобне 

породичне присности, али и као глас моралног и духовног активизма, уроњен у 
неприлике времена и својим најбољим песмама потврђује да је неугасла традиција 
Шантићеве елегијски свете слике наших патријархалних домова, макар слика 
потицала са забитих рубова нашег народа и скрајнутих стварности нашег времена. То 
потврђује песма Сестра: 

„Моје једина, наша-сестра-Сенка 
Брани очевину страхом од јеленка; 
Дахом чува жишку у задњем угарку 
И кућним димом извезену варку.“25 
 Мимо свакојаких, утемељених и наметнутих подела и разврставања на 

поетичкој сцени савремене српске поезије, поезија Ђорђа Сладоја изборила је уочљиво, 
веома значајно место26. То је место изборено постепено и природно, освајајући силом 
једног обухватног и снажног песничког исказа о своме времену. Сладојева поетика 

                                                 
23 Исто, 83. 
24 Сладоје 2010, 16.  
25 Исто, 59. 
26 Егерић, 1984, 24. 
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одиста јесте традиционално заснована, али опет остаје естетски делотворно припадна 
епохи чији је део и свесна поетичких токова који је обележавају. Сладоје је у једном 
есејистичком излету дефинисао поетичку специфичност целе генерације савремених 
српских песника која се почела напајати са извора националне традиције, тврдњом да је 
песма „етички колико и естетички чин“.  

На крају, закључујемо да је овде реч о песнику који сваком новом књигом, 
као убедљивим часом очигледне песничке наставе, у нама буди осећање како о њему 
све знамо, али да то што знамо новим књигама бива исказано на увек нов, али исти 
начин. И тако се непрестано обнавља читалачка зачуђеност над једним целовитим 
песничким светом, над убедљивошћу његове реторике и богатством његових 
садржина. Песника, у сваком часу, занима где данас у обезбоженом свету станује 
свето, истинито и лепо? Религија и завичај су чврсто тематско упориште Сладојеве 
поезије. Његово слово је мудро. У његовим песмама нема маскирања лирским 
субјектом. Између ауторског и лирског ја нема дистанце. Носеће теме ове збирке 
песама су религија, завичај и српска историјска драма, а омиљена форма елегија. 
Његова поезија је стално отворена за нова трагања и сазнања, за нове утиске и 
емпиријске увиде. У те мотиве: библијске, хришћанске, филозофске, политичке, 
песничке и животне, који се из певања у певање преплићу и умножавају, нема 
потребе даље, детаљније, задирати нити их илустровати јер би, већ сутра, тај каталог 
требало допунити. 
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Snežana S.Baščarević 
 

RELIGION AND THE HOMELAND 
IN THE MOUNTAINOUS SERVICE OF DJORDJO SLADOJE 

 
  This work aims at observing the mutual relationship between religion on the one 
hand, and the country, on the other hand, the example of poems Mountain service Sladoje that 
we can best shed light on the poet's dialogue. This is a collection of lyric poems of 
contemporary expressions and statements that clearly raises questions of the literary legacy of 
Djordjo Sladoje. The songs draw on our epic and lyric poetry, but his legacy of individual 
talent poet successfully transforms and gives a personal touch. It was concluded that religion 
and homeland firm foothold Sladoje thematic poetry, that his character wise, he does not 
disguise his songs lyrical subject and between copyright and lyrical I no distance. 
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А. К. Гадомски, К. Кончаревић (уред.), Теолингвистика. 
 Међународни тематски зборник радова = Tеолингвистика. Международный 

тематический сборник статей. Београд, Православни богословски факултет – 
Институт за теолошка истраживања, 2012. 

 
Однос језика и религије одувек је био предмет истраживања различитих 

научних области, као и лингвистике. Наиме, и први споменици писмености били су у 
вези са религијском сфером људског живота и делања. Данас се ово интересовање за 
однос језика и религије обнавља, што је и у складу са све израженијом 
интердисциплинарношћу која се последњих неколико деценија осећа у савременој 
лингвистици. Интеракција лингвистике и сакралног најпотпуније сe истражује у 
дисциплини екстерне лингвистике – теолингвистици. Поред овог термина, у 
досадашњем развоју научне мисли у овој области у употреби су и други, попут: 
теолошка лингвистика, сакралингвистика, религиолингвистика, теологија језика. Сам 
термин теолингвистика први пут користи 1976. године белгијски лингвиста Жан-Пјер 
ван Нопен (Jean-Pierre van Noppen), англикански бискуп и редовни професор на 
Катедри за енглески језик Универзитета у Бриселу, а подстицај за његово формирање 
било је постојање правца у науци чији развој започиње шездесетих година прошлог 
века у оквиру теологије у Енглеској, под називом теографија1, скован „по аналогији 
са термином географија, а с циљем да се 'нацрта карта' језика којим се људи служе 
када говоре о Богу“  (Kristal 1996, 51). Према речима Ван Нопена, теолингвистика 
тежи да одговори на следећа питања: на који се начин људска реч може употребити у 
односу према Богу, на који начин језик функционише у религијским ситуацијама, у 
ситуацијама које не одговарају чврстим стандардима непосредне једностране 
комуникације и које, без обзира на то, с друге стране, показују подударности са 
логиком његове дескрипције у појединим његовим манифестацијама, као што су 
метафора или говорни чин (Kucharska-Dreiss 2004: 24). 

На интернационалном нивоу термин теолингвистика популарише Дејвид 
Кристал који га је 1987. уврстио у своју The Cambridge Encyclopedia of Language, а као 
сфере интересовања наводи језик библиста, теолога и других стручњака који се баве 
религиологијом, као и језик активних верника (цит. према издању: Crystal 1995: 412).  

Средином 90-их година прошлог века занимање за ову област јавља се и у 
Немачкој, где Андреас Вагнер објављује програмски чланак на тему теолингвистике, 
и 1997. у једном репрезентативном прегледу опште лингвистике она бива уврштена у 
каталог лингвистичких дисциплина. 

На словенском подручју највеће интересовање за проблеме ове области 
налазимо у Пољској, а под утицајем ових истраживања и у Украјини. А. Гадомски, 

                                                 
1 Према дефиницији Ж. П. ван Нопена, теографија је „дескриптивна теологија која се бави 
практичним и популарним описом Божије реалности, с циљем њеног ближег, доступнијег 
поимања, објашњавања и изучавања“ (према: Гадомски―Лапич 2008, 5) 
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украјински лингвиста, уводи у источнословенску средину термин „теолингвистика“, 
а од 2004. и предмет „Основи теолингвистике“ у студијске програме Филолошког 
факултета Тавричког националног универзитета (Симферопољ), на коме се одржавају 
и бројни научни скупови на ову тему. 

У Русији питања теолонгвистике први пут поставља Н. Б. Мечковска у својој 
монографији „Язык и религия“ (Мечковская 1998), а однос језика Цркве и 
духовности до почетка 21. века изучава се углавном у оквирима функционалне 
стилистике. Ипак, већ више од једне деценије научни рад у оквиру ове научне 
области интензивно се развија на катедрама опште лингвистике, русистике и страних 
филологија у значајним универзитетским центрима Руске Федерације. 

У српској лингвистици однос језика и религије био је слабо и углавном 
фрагментарно истражен, а од значајних аутора који су ову проблематику 
истраживали издваја се К. Кончаревић, која је уз А. Гадомског приређивач зборника 
„Теолингвистика“ – првог обимнијег зборника научних истраживања у датој области 
на овом подручју. 

Александар К. Гадомски је доцент на Катедри за руску и општу лингвистику 
Факултета за словенску филологију и новинарство Тавричког националног 
универзитета В. И. Вернадски. Председник је Кримског одељења Савеза пољских 
научника Украјине, члан Кримске академије наука, уредник Кримско-пољског 
зборника научних радова и аутор бројних радова из области  функционалне 
семантике, фонетике савременог руског језика, методике наставе пољског језика и 
теолингвистике.  

Ксенија Кончаревић, редовни професор Катедре за филологију Православног 
богословског факултета Универзитета у Београду, позната је по свом широком 
интересовању за различите области језика, посебно за лингводидактику, 
лингвокултурологију, социолингвистику, теолингвистику, историју славистике и 
црквенословенски језик. Аутор је и преко 280 оригиналних научних радова 
публикованих у домаћим и међународним часописима, као и преводилац теолошке 
литературе и литературе из области православне духовности.   

Прва свеска тематског зборника „Теолингвистика“ објављена је у сарадњи 
украјинских и пољских теолингвиста, а уз учешће аутора из Русије и Србије. Друга 
свеска овог зборника настала је у оквиру пројекта Православног богословског 
факултета Универзитета у Београду под насловом „Српска теологија у XX веку: 
фундаменталне претпоставке теолошких дисциплина у европском контексту – 
историјска и савремена перспектива“, који финансијски подржава Министарство 
просвете и науке Републике Србије (евиденциони број пројекта је 179078, 
потпројекат „Славистичка истраживања у теолингвистици“). Институт је у свој 
издавчки план укључио објављивање ове свеске у жељи да пробуди интересовања за 
проблеме односа језика и религије, као и да укаже на ширину, отвореност и 
неопходност проширивања постојећих видика. Зборник садржи одабране чланке и 
расправе теолингвиста из Русије, Украјине, Пољске, Бугарске, Грчке, Републике 
Српске, Црне Горе и Србије. 

У структури зборника издвајају се три тематске целине: 1. Сакрални језик, 
дискурс, социолект, стил; 2. Сакрални текст и жанр; и 3. Проблеми превођења. 
Зборнику радова претходи одличан предговор Ксеније Кончаревић, у ком се излаже 
преглед развоја теолингвистике и основна структура зборника.  

У првој целини представљено је двадесет радова. Зборник уводи рад А. К. 
Гадомског који разматра питања историје и теорије проблема теолингвистике у Пољској 
на прелазу из 20. у 21. век (Польская теолингвистика на рубеже XX-XXI столетий, 
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с. 14–27). У раду су представљени основни правци, прикази и анализе дела познатих 
пољских истраживача у овој области. Црквенословенски језик, као језик православне 
Цркве источнословенских народа, буди интересовање извесних теолингвиста, попут Г. 
А. Николајева. Он у свом раду  разматра проблем статуса црквенословенског језика у 
старој Русији, посебно на стилски статус који он заузима у систему староруског 
књижевног језика (Церковнославянский язык: функционирование и развитие, с. 28–37). 
Поред њега, Б. Е. Хлебњиков и В. И. Супрун истражују глаголске и импикативне форме 
синоптичких Јеванђеља помоћу којих се износе важне теолошке идеје (Богословские 
аспекты церковнославянской грамматики, с. 38–48). Арлета Шулц промишља о 
релевантним примерима морфо-фонемске модификације у раним верзијама 
црквенословенких превода Псалтира (Uwagi o modyfikacji morfofonetycznej we wczesnych 
cerkiewnosłowiańskich tłumaczeniach Księgi Psalmów, с. 66–77). 

У овом одељку, а у раду „О сакралној семантици српскословенских сложеница 
високог стила“ (с. 49–65), Зорица Никитовић примењује интердисциплинарни приступ и 
даје анализу сложених речи које су продуктивна творбена категорија у 
српскословенским књижевним делима сакралног карактера у целокупном периоду 
развоја црквенословенског језика. Док се О. А. Прохватилова у делу Интонационно-
звуковая организация современной духовной речи (с. 78–90) бави прозодијском 
структуром језика православне молитве и проповеди. Ј. Јовановић-Симић истражује 
српске народне пословице и кључне религијске појмове (О лексемама ‘Бог', ‘ђаво', 
‘анђео' и ‘јеванђеље' у српским народним пословицама, с. 175–181).  

У  првом делу покрећу се и питања граматике религијског језика. И. В. 
Бугајева описује архаичне граматичке црте заједничких именица, придева, заменица, 
глагола и глаголских форми које су карактеристичне за говор савремених 
православних верника и објашњава активизацију црквенословенских граматичких 
категорија и форми (Грамматические особенности современной речи православных 
верующих на русском языке с. 92–101). 

Норме вербалног комуникацијског понашања носилаца православног 
социолекта у српској и руској говорној и социокултруној  средини подробно излаже 
К. Кончаревић у прилогу Норме вербалног комуникацијског понашања у 
православном социолекту српског и руског језика (с. 102–115). Начини изражавања 
покајања на материјалу литургијског дискурса и текста Молитвеника описује Р. 
Бајић-Љовушкина (Језик покајања, с. 116–128). 

Ова целина износи и многа друга питања, попут функције и развоја 
црквенословенског језика и богословских аспеката црквенословенске граматике, 
семантике и етимологије сакралних лексема, научног стила теолошких радова, 
особености ауторског стила, и др. 

Друга целина обједињује једанаест радова различитих аутора који се баве 
карактеристикама одређених религијских жанрова и другим аспектима сакралног 
текста и жанра. Предраг Пипер у раду Када је први пут служена света Литургија на 
словенском језику? (с. 253–264) тражи одговор на дато питање полазећи од 
историјских, литургијских, политичких, географских и других чињеница који су у 
вези са овим предметом. Жанром проповеди и њеним типичним карактеристикама 
бави се Т. И. Ицкович (Категория темы в православной проповеди, с. 286–301); овај 
жанр предмет је и рада Н. Н. Никич Система доминант в языке проповедей 
архимандрита Иоанна (Крестьянкина) (с. 314–317), која закључује да су важне 
компоненте семантике и структуре проповеди књучне речи које добијају извесно 
композиционо и семантичко значење и перспективу, наиме сакрализацију или 
теолошку дефиницију, и постају доминантне у тексту. Јелица Стојановић анализира 



 452

српски језик у времену Арсенија Гаговића, као и језичке одлике неких његових 
писама у раду под истим именом (с. 319–325). 

Основне црте мистеријских култова (с. 342–348) рад је два аутора, Јелене 
Фемић-Касапис и Димитрија Касаписа, који износе њихове основне карактеристике, 
разматрају сврху и циљ њиховог постојања. 

А. Јекић анализира лексику „Побожних сонета“ енглеског песника и 
свештеника, Џона Дона, истражујући мотиве покајања, и пореди са је лексиком 
молитава св. Јефрема Сиријског (Лексика мотива покајања код Џона Дона и светог 
Јефрема Сиријског, с. 349–361). 

Лексичким системом и стилистичким особеностима акатиста као жанра 
црквене химнографије бави се М. Н. Голик (Лексические особенности современного 
акафиста, с. 279–285). 

Последњи сегмент, који се бави проблемима превођења у синхронији и 
дијахронији, саставњен је од тринаест радова. Ову целину уводи рад Наталије 
Николајеве (Диахрония религиозного текста на фоне истории перевода, с. 365–376), 
у коме се излаже историјски развој религијског текста на фону историје предмета, а 
на примеру одељка из светоотачког дела „Тачно изложење православне вере“ св. 
Јована Дамаскина. Зоран Ранковић и Милосав Вешовић анализирају значење лексеме 
τύπος у посланицама светог апостола Павла и наводе варијанте превода поменуте 
лексеме на латински, српски и српскословенски језик (Семантика лексеме τύπος у 
посланицама светог апостола Павла: однос грчког извора према латинском и 
словенским преводима, с. 377–381). Лингвистичке и поетичке димензије превода 
Божићне стихире византијске песникиње Касије на црквенословенски језик тема су 
која заокупља Косту Симића (Касијина божићна стихира и њен словенски превод, с. 
382–393), док Лингвистичке и стилске особености у језику Вуковог превода Новог 
завјета (с. 394–401) јесу предмет интересовања Р. Симића и Ј. Јовановић-Симић, 
који настоје да утврде улогу и важност граматичких облика у изградњи стилских 
особености поменутог текста. 

Кратка историја превода Корана на украјински језик, као и тешкоће у 
стварању тачног превода који захтева истовремено и преводиоца и лингвисту и 
стручњака за шеријатске науке предмет су изучавања Н. Данилок (Переклади Корану 
українською мовою, с. 475–481).  

Ову последњу целину затвара рад К. Кончаревић Уместо поговора: 
перспективе српске теолингвистике (с. 482–496) који износи преглед актуелног 
стања српске теолингвистике  у европском, првенствено словенском контексту, и 
разматра перспективе њеног даљег развоја у областима високошколског образовања, 
научноистраживачких пројеката, лексикографије, ортографске нормативистике, 
издаваштва и др. 

Покретање овако важног зборника радова из области теолингвистике 
несумњиво даје посебан допринос упознавању научне јавности са проблемима који 
се разматрају у оквиру ове дисциплине лингвистике, продубљује интересовање за 
дату сферу научног истраживања, чиме свакако утиче на даљи развој теолингвистике. 
Верујемо да ће свака наредна књига зборника афирмисати ову област лингвистике и 
скренути пажњу лингвиста на нужност истраживања дуго и неоправдано занемареног 
односа језика и религије, посебно у оним срединама где се ова проблематика још 
увек занемарује или маргинализује.  
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УПУТСТВО АУТОРИМА О 
ПРИПРЕМАЊУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ 

 
 

1. Рад се пише на једном од следећих језика: српски, бугарски, грчки, 
македонски, руски, енглески и француски. Користи се фонт Times New 
Roman, са увлачењем новог пасуса 1,5 cm, са размаком међу редовима 1,5, са 
фуснотама величине 10 pt испод текста. 

2. Рукопис се предаје припремљен на рачунару, одштампан на папиру 
и снимљен на CD као Word документ. 

3. Поред основног текста, рукопис обавезно треба да садржи следеће 
елементе чији се редослед мора поштовати: 

– пуно име и презиме аутора, назив и седиште установе (град и 
држава) у којој је аутор запослен, e-mail. Име и презиме аутора штампају се 
изнад наслова уз леву маргину. Назив и седиште установе наводе се испод 
имена и презимена аутора. 

– наслов рада 
– апстракт (сажетак) обима до 100 речи. Апстракт треба да се налази 

испод наслова рада. Пише се на језику основног текста. 
– кључне речи, којих не може бити више од десет. Наводе се испод 

апстракта, а на језику резимеа испод самог резимеа. 
– основни текст 
– резиме се пише на једном од страних језика (енглески, руски, 

француски). Ако је рад написан на страном језику, резиме је на српском. 
– цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном 

Литература и наводи се по азбучном реду презимена аутора. 
4. Напомене се куцају на свакој страни, на одговарајућем месту. У 

фуснотама се користи скраћени облик цитирања: 
Ларше 2006, 35. 
Потпуне библиографске јединице налазе се у списку литературе. 

Потребно је после места издавања навести и издавачку кућу: 
Ларше, Жан Клод (2006): Теологија болести. Ниш: Центар за црквене 

студије 
Ако је исте године један аутор објавио више радова, онда се уз годину 

додају слова: a, b, c, d, а његови радови су уређени хронолошки. За зборнике 
радова, колективна дела, наводе се уредници. 

5. Графички прилози и табеле могу се доставити у електронском 
облику: цртежи као Line art (резолуција 600 dpi), а фотографије у резолуцији 
300 dpi. 

6. Аутор је обавезан да достави и фонтове које је користио. 
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MANUSCRIPT PREPARATION INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 
 
 

1. Papers are accepted in one of the following languages: Serbian, 
Bulgarian, Greek, Macedonian, Russian, English, and French. The font to be used 
is Times New Roman, with 1.5cm indentation, 1.5 paragraph spacing, and 10 pt 
footnotes below the text.   

2. The manuscript is prepared on a personal computer. A printed copy 
should be submitted along with the identical electronic document on a CD, saved 
as a Word doc file.  

3. In addition to the text body, the document must also contain the 
following elements, in the order given here:  

– the full name of the author(s) (first and last), the name and seat of the 
institution (city and country) of the author's affiliation, e-mail. The author's first 
and last names are printed above the title, aligned left. The name and the seat of the 
institution are printed below the author's name.  

– the title of the paper  
– the abstract (summary) of up to 100 words. The abstract should be 

located below the paper title. It is written in the same language as the text body.  
– the text body  
– the summary in a foreign language (English, Russian, French). If the 

paper is written in a foreign language, the summary should be written in Serbian.  
– references quoted in the text should be listed in a separate section 

entitled Literature, in alphabetical order by last names of authors.  
4. Remarks are printed on each page, at the appropriate position. In the 

footnotes, an abridged variant of quotation is used: 
Larchet 2006, 35. 
Full references are given in the bibliography. In addition to the location of 

the publication, the publisher should also be given: 
Larchet, Jean Claude (2006). The Theology of Illness. Niš: Center for 

Church Studies.  
If an author published a number of articles in a single year, in addition to 

the year, letters are added: a, b, c, d... The papers are listed chronologically. For 
paper proceedings and collections, the names of editors are also given. 

5. Images and tables may be submitted electronically. Drawings should be 
sent as Line art (600 dpi resolution), while photographs should be sent in the 300 
dpi resolution. 

6. The authors must also submit the fonts they used. 
 
 
 
 
 

 


