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ЗРНО КОЈЕ У БРАЗДУ ПАДНЕ
ДОБАР ЋЕ РОД РОДИТИ
Уз 12. број „Црквених студија“
Петнаестогодишњи развој идеје црквених студија у Нишу довео је до
оснивања, поред Центра за црквене студије, још два центра: Међународног центра за
православне студије и Центра за византијско-словенске студије Универзитета у
Нишу. Зато су, од 11. броја, све три институције издавачи овог часописа, који је од
2014. године, одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја, сврстан
у научну категорију М24.
Концепција часописа остаје иста. Повремено, научне конференције и
значајни јубилеји опредељују уводне тематске блокове. Тако и у овом броју, у првом
блоку, своје место нашли су неки од радова са Међународне научне конференције
Византија и православље (Ниш, 22–24. априла 2015), али и радови који третирају
византијско-словенске и међусловенске духовне везе.
Часопис отвара своје двери сарадницима Међународне научне мреже PAX
BYZANTINO-SLAVA, која је формирана уз значајан допринос три нишка Центра, а
уредник Црквених студија изабран је и за првог председавајућег Мреже. Верујемо да
ће обједињавање научних потенцијала на идеји Pax Byzantino-Slava дати изврсне
резултате, те да ће тиме и наш часопис, не само напредовати, већ и да ће својим
будућим радом дати посебан допринос развоју саме идеје.
Рубрика коју смо увели од овог броја, Три центра између два броја, има за
циљ да забележи најзначајније активности три нишка центра: Центра за црквене
студије, Међународног центра за православне студије и Центра за византијскословенске студије Универзитета у Нишу. Поред тога, у оквиру ње, колико је могуће,
пратићемо и активности Мреже Pax Byzantino-Slava.
Јер зрно које у бразду падне добар ће род родити.
Проф. др Драгиша Бојовић
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МОДЕЛИ ВИЗАНТИЈСКО-СЛОВЕНСКИХ КЊИЖЕВНИХ ВЕЗА1
Апстракт: Предавање, у најопштијим цртама, представља панораму
византијско-словенских књижевних веза на целој територији Slavia Orthodoxa. У
првом делу говори се о хронологији тих веза од мисије Ћирила и Методија до
Московског царства, у другом је покушај да се нагласе одређене карактеристике
поетике, тачније теолошке основе стваралачких подухвата као што су
„молитвомислије“ и богослужбено-библијски модел мишљења и понашања.
Кључне речи: Pax Bizantino-Slava, Slavia Orthodoxa, старословенска
књижевност, микрокултуре, поетика старе књижевности.
Питање византијско-словенских књижевних веза сигурно спада у најважније
у палеославистици, али исто тако је важно и за византинистику, као и за проучавање
европске културе у целини. Покушаћемо у овом раду (предавању) да дамо оквир тих
веза у два плана – хронологије и поетике. Наравно, ово је само нацрт назначеног
проблема, пре истраживачки програм него анализа или резултати.
Први – хронолошки – план јесте у неку руку водораван, он обухвата дуг
период од почетка старословенске писмености до формирања модерних
књижевности словенских православних народа, али се може условно продужити чак
до нашег доба. Територијално, ради се о огромном пространству делова Европе и
Азије, а и Африке; обично се примењује за њега назив византијско-словенски свет,
Pax Bizantino-Slava, мада се тако ставља у други план грузијско и румунско учешће у
тој културној заједници. На том простору током векова постојале су разне државе,
монокултурне и поликултурне, разне Цркве, а током времена мењала се унутрашња
ситуација појединих саставних геополитичких елемената, али и окружење тог света,
па зато се стигло до трансформација изнутра и под спољашним утицајем.
Други план је вертикални. На њему се могу огледати одређене
карактеристике поетике и функција књижевних врста и дела. Али и овај план није
статичан, лако се види динамика књижевно-историјског развитка појединих форми,
развитка везаног пре за стилске но за функционалне промене.

1 Предавање одржано на Универзитету у Нишу, 22. априла 2015. године, на позив Центра за
византијско-словенске студије.
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Хронотопија византијско-словенских књижевних веза
Улога византијске културе за Словене није везана за њен основни језик (то
јест грчки) нити за државноправни идеал империје, већ за православље. Може се чак
рећи да се та улога појављује упркос византијском обличју те културе, јер се заснива
на јединству вере. У ствари, генерална карактеристика тих односа и веза скоро да
није могућа, јер се ради о динамичном сажимању у духовном простору, а ту
динамику можемо да осетимо када, на пример, свестрано проценимо мит Цариграда у
словенском митском памћењу или када сагледамо словенско присуство на Атону.
У принципу, није активан тај који утиче, већ тај који прима утицај, он тражи
све оно што је потребно за целосну слику властите културе. Везе, нарочито
књижевне, никад нису биле предмет неке политике или осмишљене акције, већ су
резултат контаката на средњем и ниском нивоу у оквиру локалних микромодела. У
већини случајева, утицај византијске културе на словенску није непосредан, већ је
везан за већ постојећа дела саздана у центрима симбиозе. Таквих центара, где су у
непосредном додиру радили Византијци и Грци са Словенима, у историји наше старе
културе нема много: мисија Ћирила и Методија, Плиска и Преслав у IX–X веку,
Света Гора током векова, Синај пре свега у XIV веку, Света земља за поједине
ходочаснике, двор кијевских грчких митрополита до XIV века, Виљњус и Острошка
академија на Волинији у XVI, програм исправљивања књига у Москви (Максим Грк,
Лихуди), Кијев у XVI и XVII веку, Венеција у XVI и XVIII веку, Молдавија у XVIII
веку (Пајсије Величковски) итд.
Локални микромодели
Питање локалних микромодела или микрокултура2 јесте актуелно не само за
подручје православног словенства, већ и за целу гркојезичку културу Византије и
грчких манастира у Европи, Азији и Африци. У последњим годинама се опет
активизирала дискусија око преких веза словенске и сиријске писмене традиције
(Солунска легенда, Крим), не губе важност и стара питања око постанка глагољице...
Говорећи о том аспекту обично се заустављамо на утицајима појединих центара:
улога Цариграда (Велика црква, Студијски манастир, Фанар), улога Атоса
(симболична порука преп. Антонија Печерског у Кијевској лаври, српска књижевност
„у знаку Свете Горе“, исихазам и неоисихазам, Нови Атон на Кавказу), улога Солуна,
Епира; али говоримо и о значењу грчких емиграната (Венеција, Острог на Волинији,
Москва) и о провинцијоналним утицајима (Асеманијево или Мирослављево
јеванђеље). Исти проблеми могу бити посматрани преко проучавања словенске
дијаспоре: Словени на Светој гори, на Синају, у Палестини, Венецији, Молдавији.
Таквих појединих микрокултура има изузетно много, мада само у једном делу
2 Види: H. Birnbaum, Местные и хронологические разновидности древнерусской культуры и их
внутренние и внешние связи, [in:] From Los Angeles to Kiev. Papers on the Occasion of the Ninth
International Congress of Slavists, Kiev, September 1983, Columbus 1983, с. 17–64; исти,
Микрокультуры Древней Руси и их международные связи (Опыт определения местных
разновидностей
одной
культурно-семиотической
модели
восточно-европейского
средневековья), [у:] American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists, vol. II:
Literature, Poetics, History, Columbus 1983, с. 53–68; A. A. Турилов, Судьба древнейших
славянских литературных памятников в средневековых национально-региональных традициях,
[у:] исти, Slavia Cyrillomethodiana. Истoчниковедение истории и культуры южных славян и
Древней Руси, Москва 2010, с. 18–38.
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долазило је до непосредног контакта Словена са Византијом. И тако на северу имамо
микромоделе – кијевски, новгородски, североисточно-руски, тверски и др. затим:
западноруски, југозападно-руски (белоруски, украјински, карпатски); овде спада и
чешка Сазава; на југу – српски (зетски, поморски, босански и др.), бугарски
(трновски, видински), старомакедонски (охридски), добруџански, угровлашки,
молдавски... Критеријуми идентификације појединих локалних микромодела су
различити, зависе од предмета изучавања, одабраног материјала, примењене
методологије и идејног става истраживача, али најчешће се примењује правописни и
лексички критеријум, ређе тематски или стилски. Можемо да говоримо о
синхронизацији дијахроније, о својеврсном „згушњавању“ (кондензацији) процеса.
Преглед модела
Сматрамо неопходним да дамо сажети преглед модела и назначимо кључне
проблеме:
1. Ћирило и Методијe: мисионарски модел
Кључни проблеми: Језик, дар речи. Преводи, теорија превода. Богослужење:
источно, литургија Св. Петра и др. Библија. Фрајзинга, Моравска и Панонија –
Византија – Запад. Италогрци. Глагољаши.
2. Прво Бугарско и Самуилово царство: неофитски модел
Кључни проблеми: Тражење самосталности: језик, обред. Питање
континуитета. Однос према Византији, Риму и Моравској. Преводи као примање
византијског модела. Оригинално стваралаштво. Вера у партнерском положају
Словена (и Протобугара) према Грцима, есхатолошко убеђење о посебној мисији
намењеној „пошљедним временима“. Библиотеке.
3. Византијско ропство балканских Словена у X–XII веку: модел духовног
поседа
Кључни проблеми: судар двеју писмености, фолклоризација књижевности,
тзв. апокрифи, јереси. Охридски култ Свете браће и ученика. Пут према северним
Словенима.
4. Кијев, Новгород Велики, Галич, Виљњус – модел духовне паланке
Кључни проблеми: дихотомија византијске и староруске културе, Кијевска
Русија пре 1240. Специфика Новгорода као републике пре московске владавине и
Галича–Волиније између Истока и Запада. Православна култура у Пољсколитванској држави.
5. Златно доба старе српске књижевности – модел поверења у поузданост
туђег, домаће неодвојиво од туђег
Кључни проблеми: византинизација и херметизација српске културе
6. „У знаку Свете Горе“ (Богдановић) – модел повратка старог у новом руху
Кључни проблеми: српски исихазам. Значај Дечанског манастира за
повезивање са Светом Гором. Антилатинска дела. Однос према Бугарској. Оци
синаити.
7. Модел потцењивања сопствених вредности
Кључни проблеми: комплекс мање вредности, (Константин Филозоф
Костенечки), „тананост јелинска или сиријска или јеврејска“ према „деблини“ језика
наших родних „незналица“,
8. Поствизантијско доба
а. у Турској империји – модел борбе за физички опстанак
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Кључни проблеми: разилажење локалних модела, хеленизација, Пећка
патријаршија, чување континуитета, значај сакралног памћења
б. у земљама под владавином Латина (Венеција, Аустрија, Пољско-литванска
земља) – модел борбе за спас душе и очување верске чистоће
Кључни проблеми: сеобе у знаку наде и разочарања, акомодација, страх од
асимилације, ослоњавање на стару балканску традицију. Благочастије као основна
етичка и друштвена категорија.
в. у Московској држави – модел самопоузданости (званична култура) и
модел самопожртвовања (староверци).
Кључни проблеми: компликовани односи Цркве и државе, свештенства и
царства. Култура између Европе и Азије, синхронно посматрање дијахроније
(савремени Грци као Византијци). Реформе. Стороверски модел. Кијевски утицаји и
промена модела званичне културе. Одноц према осталим православним Словенима.
Поетика у Slavia Orthodoxa
По садржини и по облицима, православни Словени прате разноврсна
остварења византијске књижевности, како у целини тако и у поједним врстама.
Претходно смо више предложили једну хронолошку и топографску класификацију,
док сада морамо скренути пажњу на поетику и функцију врста и дела. Словенска
православна књижевност је била формирана по узору, „по угледању“, на византијску
писменост као целину. Без обзира на то што је свака Црква, свака земља, регион или
школа имала особине и црте одређене самосталности (у развоју, тематици, избору
јунака, у језику, правопису, лексици, у друштвеним, политичким и богослужбеним
фунцијама), оне чине целину и као старословенска књижевност, и као словенсковизантијска духовност. Старословенска књижевност, одвојена од византијске због
властитог језика и опадања књижевног билингвизма код Словена, имала је на целој
територији заједнички корпус хришћанских текстова, а касније специфично
православних. Та целина носи разне називе и предмет је различитих дискусија и
разматрања. Основни циљ њеног постојања јесте (о)чување традиције и стварање
могућности да се очувано благо искористи, понови и евентуално обнови. Зато су у
праву руски стручњаци који до старог појма 'литература посредница' (Д. С. Лихачов)
додају да је ова култура и 'хранитељница' и 'наследница' (А. А. Турилов). На Западу
дискусија о природи, статусу и функцијама те целине спада у најважније теме.
Постоји овећи број термина, који су изграђени на основи термина ‘Slavia’ са
додатком разних опредељења (општа: illirica, cyrillo-methodiana, christiana, graecolatina, heterodoxa и бинарна: latina, romana, occidentalis према graeca/byzantina, slavoecclesiastica, slavonica, orthodoxa, orientalis) или ‘Pax’ или ‘Orbis’ са додацима,
понекад се спомиње ‘Commonwealth’ Д. Оболенског, ‘Byzance après Byzance’ Н.
Јорге, понекад се предлажу нови термини као ‘cyrillianitas’ у фунцији опозиције
термину ‘latinitas’ (А.В. Миколајчак) и др. А има и метофоричких термина, као 'две
славе Цркве' из говора Григорија Цамблака у Костанци или врло познате 'двеју плућа'
Вјачеслава Иванова, преузете од стране Јована Павла II. Осим слависта у дискусију
се укључују и политолози и културолози3.
3 R. Picchio, A proposito della Slavia ortodossa e della comunità linguistica slava ecclesiastica,
“Ricerche Slavistiche” XI, 1963, c. 105–127. Д. С. Лихачев, Несколько замечаний по поводу
статии Риккардо Пиккио, ТОДРЛ XVII, 1961, c. 675–678; R. Picchio, Letteratura della Slavia
ortodossa (IX–XVIII sec.), Bari 1991; Н. И. Толстой, К вопросу о древнеславянском языке как
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На жалост, у центру интересовања европске палеославистике остаје та – у
ствари непродуктивна – дихотомија словенског Истока и Запада, а доста су
занемарена питања естетике и поетике, специјално у односу на православну
традицију, иако је било доста покушаја у Србији, Бугарској и Русији (Д. Богдановић,
Ђ. Трифуновић, К. Станчев, Д. С. Лихачов, В. В. Бычков, С. С. Аверинцев и други).
Поред тога, у Србији су објављене и две монографије о утицају Светих Отаца на
стару српску књижевност (Д. Богдановић, Д. Бојовић)4.
Са доста потешкоћа, наука о старој књижевности ослобађа се марксистичког
и либералног безбожног посматрања и све чешће узима у обзир за њу природни
теолошки контекст. Св. о. Јустин (Поповић) је увео изузетан термин 'молитвомислије'
„као најбољи метод целосног и радосног познања“5. Томе морамо додати
богослужење као центар културе целог тог ареала и времена, јер оно спаја естетику,
етику и гносеологију, а у исто доба земаљско чини небесним, телесно – духовним, а
материјално – идеалним. Ово молитвомислије и богослужбено-библијски модел
мишљења, понашања и стваралаштва одређују основни карактер духовне културне
активности православног човека и у највећој мери показују зашто и како постоје тако
дубоке и скоро непремостиве разлике између источне и западне словенске културе.
Исток живи и твори у вечној садашњости, она служи очувању традиције, јер
је главни задатак духовне културе да сачува свет у оваквом стању у којем је створен.
Зато у центру свих горепоменутих културних модела се налази црквени човек и пуно
сагласје његовог живота и стваралаштва као служења Богу, Цркви и људима.
Дидактичност уметности и њен униформизам базирају се на генетском сродству и на
заједничким принципима аксиологије.
Врло је незгодно прилагати нашој старој књижевности античку, западну или
нову терминологију. Можемо се потрудити да искористимо (чак и mutatis mutandis)
стару терминологију, која је најближа природи стваралашких и рецептивних процеса
византијско-словенске културе. Мислим на називе песнопенија који дају тачну
карактеристику појединих дела са вредновањем. Ти називи су: самогласни,
самоподобни и подобни. Самогласни (idiómelon) – то је самостална химна која не
служи другим песмама као узор и прототип. Самоподобни (autómelon) – не служи се
другим песмама, а сам постаје узор другим – подобнима. Подобни чине серију на
общем литературном языке южных и восточных славян, „Вопросы языкознания” 1961, 1, c.
52–66; S. Graciotti, Le due Slavie: problemi di terminologia e problemi di idee, „Ricerche
Slavistiche”, XLV–XLVI (1998–1999), s. 5–84; K. Stantchev, Questioni di terminologia, problemi di
metodo. A proposito di alcune recenti pubblicazioni di Filologia slava, [in:] Gli studi slavistici in
Italia oggi. A cura di R. De Giorgi, S. Garzonio, G. Ziffer, Udine 2007, s. 345–361; M. Garzaniti,
Slavia latina e Slavia ortodossa. Per un’interpretazione della civiltà slava nell’Europa medievale,
„Studi Slavistici” IV (2007), s. 29–64; M. Clementi, Questioni terminologiche e metodologiche: la
Slavia eterodossa i pročee, „Romània Orientale” XVII (2004), s. 13–27; A. Naumow, Jedność
procesu historycznoliterackiego starszych literatur słowiańskich, [у:] Zmierzch Herdera. Filologiczne
podstawy slawistyki, уред. J. Baluch, А. Pająk, Opole 2010, с. 133–145. Зањимљиве су и синтезе:
История литератур западных и южных славян, в 3 т., т. I: От истоков до середины XVIII
века,
Москва
1997,
<http://www.booksgid.com/other/31167-istorija-literatur-zapadnykh-ijuzhnykh.html>; Славянский мир между Римом и Константинополем, Москва 2004; Lo spazio
letterario del Medioevo, [коло] 3. Le culture circostanti, [том] III. Le culture slave, уред. M.
Capaldo, Roma 2006.
4 Д. Богдановић, Јован Лествичник у византијској и старој српској књижевности, Београд
1968; Д. Бојовић, Свети Јефрем Сирин и српска црквена књижевност, Ниш, Косовска
Митровица, 2003.
5 Велики требник, прев. Ј. Сп. Поповић (1958), Призрен 1993, с. XV.
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чијем почетку стоји самоподобни. Исти тип односа имамо између ирмоса и тропарâ
и у неким другим случајевима интертекстуалних веза.
Нормално да су поједине православне културе одраз локалног културног,
друштвеног и духовног амбијента, свака предлаже непоновљиву интерпретацију
националне историје, али свака од њих добија пуноћу једино у оквиру целовите
византијске цивилизације и њеног основног облика – црквеног живота, који рађа,
негује и храни књижевност и уметност. А црквена књижевност и уметност, у
есхатолошкој перспективи, представљају напор сваког православног човека да
испољи своју веру у Бога, у Његову милост и љубав у нади да ће се скоро испунити
Његов неизрециви Предвечни Савет о спасењу света.
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Aleksandar Naumov
MODELS OF BYZANTINE-SLAVIC LITERARY CONNECTIONS
The article provides a general overview of Byzantine-Slavic literary connections
in the territory of Slavia Orthodoxa. The first part discusses the chronology of such
connections, from the mission of Cyril and Methodius to the Tsardom of Muscovy, while
the second has attempted to stress certain characteristics of their poetics, in particular the
theological basis of creative efforts such as the synergy of prayer and thought and the
model of thought and behavior based on the divine service and the Bible.
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ИСТРАЖИВАЊА СРПСКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ
СВЕТООТАЧКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Апстракт: Овај рад доноси преглед досадашњих истраживња рецепције
светоотачке књижевности код Срба у средњем веку. Указано је на степен
изучености утицаја најзначајнијих Светих Отаца, међу којима су Јефрем Сирин,
Јован Лествичник, Григорије Богослов, Дијадох Фотички, Теодор Студит и други. У
завршном делу рада дефинишу се најважнији задаци у будућим истраживањима.
Кључне речи: Свети Оци, српска књижевност, рецепција, истраживања.
Једно од најзначајнијих књижевнотеоријских питања из области
средњовековне књижевности је свакако питање рецепције књижевне традиције и
феномен цитатности1. Као што је познато средњовековни аутор је окренут
ауторитативним текстовима из којих црпи не само идеје, већ се често служи и
позајмицама у виду дословних цитата или парафраза. Кључни корпус који
инкорпорира у сопствени књижевни текст је библијски и то, добрим делом, онај који
има богослужбену функцију. Поред богослужбених читања, своје место у новом
тексту често нађу и позајмице из богослужбене поезије, из требника, октоиха,
служабника и других књига. У популарна дела хришћанске традиције спадају и
светоотачки списи, који нису увек део богослужења, али су незаобилазна лектира и
монаха и лаика. Неки од текстова Светих Отаца, нарочито песнички, саставни су део
богослужења, док други имају хомилитички или поучни карактер, па, такође, лако
долазе до читалаца. Огроман корпус светоотачког наслеђа на различите начине
долазио је до српских читалаца, најчешће преко превода, али и у изворном облику2.
Иако је историја истраживања рецепције светоотачке књижевности везана,
пре свега, за научно дело Димитрија Богдановића, и пре његове појаве било је
спорадичних указивања на могући утицај3. Почетком двадесетог века, руски научник
Розанов је скренуо пажњу на уводни део Теодосијевог Житија Светога Саве
сматрајући да је он преузет из Житија Светог Саве Освећеног, византијског писца
Кирила Скитопољског4. Ову тезу довео је у питање бугарски научник Димитар
Кенанов сматрајући да је непознати руски редактор уврстио у Житије Светог Саве
1 Кратак преглед утицаја видети у раду: Бојовић 1999–2000.
2 О преводима Светих Отаца код Срба види: Трифуновић 2009, 157–219.
3 Богдановићево интересовање за овај утицај можемо пратити од 1965. године када је
одбранио докторску тезу Јован Лествичник у византијској и старој српској књижевности,
коју је објавио три године касније: Богдановић 1968.
4 Розанов 1911.
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Освећеног Кирила Скитопољског Теодосијев текст5. Ово се питање не може сматрати
разрешеним, али се не може ни заобићи у једном оваквом прегледу.
Након Другог светског рата, кроз компаративно сагледавање појава у
српском фрескосликарству и средњовековној књижевности, на византијске изворе и
патристички утицај указује нарочито Светозар Радојчић. Он је, према речима
Димитрија Богдановића, истражујући духовне, естетске компоненте средњовековне
српске културе у српским и византијским текстовима, постао један од најбољих
познавалаца старе српске књижевности6.
Не треба заборавити ни допринос Малика Мулића, пре свега његово
поетичко осветљавање утицаја исихазма на средњовековну књижевност у студији
Важно је истаћи и да ретке синтезе српске
Српски извори плетенија словес7.
средњовековне књижевности указују у појединим деловима на патристички утицај:
Кашанинова Српска књижевност у средњем веку8, Богдановићева Историја старе
српске књижевности9, као и Средњовековна теолошка књижевност у Бугарској и
Србији Герхарда Подскалског10.
Преокрет у приступу овом проблему дешава се са појавом истраживања
Димитрија Богдановића. До Богдановићеве књиге о Јовану Лествичнику и његовом
утицају на српске писце, 1965. године, радило се, ипак, само о парцијалном
сагледавању појава и утицаја. Његова књига је прва студија која на целовит и
методолошки нов начин сагледава рецепцију дела једног Светог Оца у српској
књижевности. Богдановићев допринос огледа се не само у идентификацији
конкретних позајмица из Лествице, већ много више у препознавању општег духовног
утицаја Лествице, њене исихастичке подлоге, као саставног дела једне шире аскетске
литературе. Поред тога, она „врши одрећени утицај као представник једне књижевне
врсте, која има свој речник и симболику, а нарочито свој круг идеја, своје погледе на
живот“11.
Када је реч о идентификацији конкретног мотивског утицаја, Богдановић
указује на утицај Лествице на типике Светога Саве, затим на Житије Светог
Симеона од Стефана Првовенчаног, Теодосијево Житије Светога Саве, Данилово
Житије краљице Јелене. Посебно апострофира присуство мотива лествице у
песничким текстовима Светога Саве, Теодосија Хиландарца, Епископа Марка и др.12
Међу другим Богдановићевим радовима, који се баве утицајем светоотачке
књижевности на српску књижевност, овде издвајамо три рада: Нове тежње у српској
књижевности првих деценија XIV века, Претече исихазма у српским зборницима XIV
века и Неоплатонизам у исихастичкој књижевности код Срба13.
У првом раду Богдановић се бави књижевним делом Архиепископа Данила,
откривајући у њему, између осталог, и изворе покајничке интонације у Даниловој
прози: покајничка лектира Јефрема Сирина, пре свега његов Паренесис, покајне
5 Кенанов 2002, 91–101.
6 Богдановић 1979, 16.
7 Mulić 1975.
8 Кашанин 1975.
9 Богдановић 1980.
10 Подскалски 2010. На филозофско патристичко наслеђе указује књига: Драгојловић 1998.
11 Богдановић 1968, 194.
12 Богдановић 1968, 175–196.
13 Радови су објављени у периоду од 1978. до 1985. године, а сабрани су у постхумно
објављеној књизи: Д. Богдановић, Студије из српске средњовековне књижевности, избор и
предговор Татјана Суботин Голубовић, Београд, 1997.

26

стихире посног триода и Диоптра Филипа Самотника14. Богдановић упућује и на
утицај исихаста и светогорске средине, чија је духовност била у знаку Никифора
Светогорца, Григорија Синаита и Григорија Паламе15. Богдановић у својим
студијама, које карактеришу изванредни резултати у идентификацији патристичког
утицаја, поставља и задатке, које треба у будућности обавити. Он сматра да ће „за
даље проучавање књижевног дела српског архиепископа Данила II бити од великог
значаја проучавање теолошких преокупација и типа духовности који долазе до
изражаја у његовом делу, и то у поређењу са тадашњом, оновременом византијском
духовношћу и идејним основама савремене византијске књижевности одговарајућих
жанрова“16.
У једном другом раду, Претече исихазма у српским зборницима XIV века,
анализира садржај српских рукописних зборника у светлу присуства аскетских
текстова тзв. претеча исихазма и закључује да је „српска култура следила актуелне
духовне токове у Византији, да је њен развој упоредан и у вези са оним у
византијском друштву, те да се српска књижевност морала подизати и на темељима
које је ова лектира стварала, на темељима византијске и посебно светогорске
монашке духовности, у синтези ранохришћанског и византијског предања“17. У
закључку рада Богдановић, као и у неким другим приликама, пројектује будуће
истраживачке задатке, без чијих остварења нема разумевања средњовековне
књижевности: „У неким другим радовима наслутили смо и непосредне везе српских
средњовековних писаца са овим наслеђем: Лествичник је, на пример, утицао не само
на Саву него и на Стефана Првовенчаног, на Доментијана и Теодосија, на Данила и
друге српске књижевнике. Није ли зато потребно обратити пажњу и на утицај
осталих претеча исихазма, једног Таласија или Максима, Исака Сирина или Симеона
Новог Богослова? Колико знам, то до сада нико није истраживао. А било би
неопходно и захвално проучити ове текстове. Откриће се ту, више него на другој
страни, оно право духовно исходиште српскога средњовековног књижевног наслеђа;
она емоционална експресија, молитвеност у стилу, поетика одмерене, целомудрене,
зауздане усхићености оним 'што око не виде и ухо не чу и на срце човеку не дође',
која је карактеристична већ за књижевно дело Светога Саве, али поготову за српске
духовне писце XIV и XV века, за Теодосија, Данила или Стефана Лазаревића.
Истраживања зборника у нашим старим рукописним збиркама све више нас гоне да
размишљамо о таквим, озбиљним и привлачним задацима“18.
Део задатка, који је постављен будућим истраживачима, остварен је у књизи
аутора овог текста, Свети Јефрем Сирин и српска црквена књижевност19. Књига, као
прерађена докторска теза, објављена је 2003. године, што значи да је прошло 35
година од објављивања Богдановићеве књиге о Лествичнику. Надамо се да ће до
појаве следеће сличне студије о рецепцији неког Светог Оца у српској књижевности
проћи далеко мање. И данас су задаци, које је поставио Богдановић, актуелни, а
књига о Светом Јефрему је показала да је мисао Светог Јефрема Сирина
„преплавила“ српску средњовековну књижевност. Реч је о читавом спектру идеја,
мотива, парафраза и дословних цитата у три кључне тематске области: есхатологија,
14 Богдановић 1997, 224.
15 Богдановић 1997, 230.
16 Богдановић 1997, 226.
17 Богдановић 1997, 300.
18 Богдановић 1997, 300.
19 Бојовић 2003.
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покајање и пролазност живота. Ова књига, као и други радови, недвосмислено су
показали да је Јефрем Сирин извршио снажан и непосредан утицај на Светога Саву,
Доментијана, Архиепископа Данила, Даниловог Ученика, Патријарха Јефрема и
Димитрија Кантакузина.
Наши радови, који су се појавили након штампања ове књиге, такође говоре
о снажном утицају Јефрема Сирина. У раду Понављање патристичких цитата у
српској црквеној књижевности први пут је указано на ову појаву и то на двоструком
примеру из дела Светог Јефрема Сирина и на једном примеру из дела Григорија
Паламе20. Нарочито је карактеристична позајмица о љубави, коју први пут срећемо
код Доментијана21, а потом се понавља код Даниловог Ученика, а у виду очигледног
тематско-мотивског обрасца и код Димитрија Кантакузина. Реч је о следећем цитату
из Јефремовог Паренесиса о љубави „која се раније усели у срце Авељу, и која
патријархе сатвори, и Мојсија сачува, и у пророцима поживе, и пророка Давида
учини стаништем Светога Духа, и Јована укрепи. И ради те љубави Син Божји сиђе
са небеса ка нама и два добра подаде онима који Њега љубе, и смрт згажена би и
пакао плењен би, и ради љубави једно стадо постаде анђела и људи, и рај би отворен,
и царство небеско спремљено би онима који истином љубе Бога. Ова љубав рибаре је
умудрила, и мученике је укрепила, и ова је показала пустиње као станишта, и ова је
горе и пећине појањем испунила, и ова је научила све који љубе Бога да иду тесним и
скрбним путем“22.
Указали смо да сличан образац, заснован на Јефремовим мислима о љубави,
постоји и у Житију краљице Јелене23. У том житију препознали и присуство мисли
Светог Григорија Богослова, као и дословну позајмицу о љубави из Подвижничких
слова Дијадоха Фотичког24.
Данилова софиолошка мисао ослања се на позајмице из Светог Јована
Дамаскина, тако да Данилова Трпеза Премудрости неодољиво подсећа на
Дамаскинову Трпезу25.
Утицај византијских аутора могућ је и кроз анализу тананих духовних
струјања иза којих се крије сложена симболика као у примеру причешћа јабуком,
који повезује Константина Филозофа (Житије деспота Стефана Лазаревића) са
Теодоритом Кирским26.
Аутора ових редова пут ка Светом Јефрему одвео је преко Димитрија
Кантакузина, у чијој Молитви Богородици је идентификован утицај познатог
сиријског песника, али и Кирила Александријског и других27. Значајан допринос
испитивању патристичког утицаја на ову песму дала је Весна Бјелогрлић28.
И друго познато Кантакузиново дело, Посланица кир Исаији, било је
резултат истраживања патристичког утицаја. Познато је да је Кантакузин један од
ретких српских писаца, који у необично великом обиму наводи имена Светих Отаца
које цитира. То су: Василије Велики, Јован Златоусти, Јован Лествичник, Јован
20 Бојовић 2009.
21 Бојовић 2004.
22 Доментијан 1988, 91. На трагове овог патристичког мотива указала је и Росана Морабито.
Види: Morabito 2006.
23 Бојовић 2015.
24 Bojović 2015.
25 Бойович 2015.
26 Бојовић 2014.
27 Бојовић 1996.
28 Бјелогрлић 1985.
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Дамаскин, Јефрем Сирин, Андреј Критски, Дијадох Фотички и други. Антоније Емил
Тахиаос је идентификовао највећи број грчких изворника у којима се налазе цитати
из Кантакузинове Посланице29. Неки су остали неидентификовани. Утицајем
Дионисија Ареопагита и Максима Исповедника на Димитрија Кантакузина бавила се
Елена Економи30. Треба рећи да утицај Максима Исповедника на српске писце скоро
да није истражен. Извесно је да је утицао на деспота Стефана Лазаревића31.
Међу страним истраживачима, који су се бавили феноменом рецепције
византијске књижевности код Срба, потребно је поменути и Станислава Хафнера. У
Доментијановом делу препознао је утицај Григорија Ниског, на плану учења о Светој
Тројици, и Григорија Богослова у домену космичке метафорике32. Хафнер је у
Житију краљице Јелене Архиепископа Данила Другог идентификовао позајмице из
Пандекта Антиоха Палестинског33.
Када је реч о најновијим истраживањима, посебну пажњу заслужује откриће
архимандрита Тихона Ракићевића, који је показао да је завршетак Савиног Житија
Светог Симеона грађен од дуже позајмице из 56. катихезе Теодора Студита, О томе
да не проширујемо довољно своје учење по Богу и да треба да хранимо душу
духовним призорима34. Реч је о следећем тексту, који у упоредном приказивању,
показује идентичност, уз краће Савине интервенције на Студитовом тексту:
„Ум наш, дакле, нека буде на небесима у гледању на красоте рајске, на
обитељи вечне, на анђеоске хорове, на онај живот, где ли су како ли су душе
праведника или грешника; како ли ће се јавити велики Бог и Спас наш Исус Христос,
према оној просвећеној речи: 'Небеса ће проћи са хуком, ваздуси спаљени ће се
разрушити, земља и што је на њој и дела биће зажежени.'
Какво ли ће ту свака душа саврсно тело добити?
Какво ли ће бити збориште то мноштво људи од Адама до краја света?
Какво ли ће бити Христово страшно и од сунца светлије лице?
Какав ли ћемо глас његов чути, да ли праведницима које прима у царство
небеско или грешницима које шаље у вечну муку?
Ово треба, љубљена браћо моја, да бринемо и помишљамо, у овом да
живимо, јер смо ван света, јер живот на небесима имамо, овај живот у миру
проводећи, наду имајући да ћемо у Христу Господу нашем стећи наду вечних добара,
заступништвом пресвете Владичице наше Богородице и Добротворке, и молитвама
преподобнога и блаженога оца нашега и ктитора господина Симеона“35.
Пошто се ради о дужем дословном цитату, поставља се питање да ли је сам
Сава превео текст или га је користио из неког постојећег хиландарског или
студеничког преписа. Свакако да је Сава Житије писао у Студеници, али данас нисмо
у прилици да реконструишемо садржај старе студеничке библиотеке. У Хиландару је
29 Tachiaos 1971.
30 Economou 1989–1990.
31 Бојовић 2008.
32 Хафнер 1985, 68. Везу између Доментијана и Григорија Богослова, види и Димитрије
Калезић. Види: Калезић 1997. Григорија Богослова читао је и Теодосије, који је из његовог
Надгробног слова Светом Василију преузео једну мисао и уградио је у опис хиротоније
Светога Саве. Види: Шпадијер 2014, 216. Када је реч о Теодосијевом Житију Светог Петра
Коришког на шири аскетско-патристички контекст идеја у њему указује Драгана Јањић: Јањић
2007, 197–224.
33 Hafner 1976.
34 Ракићевић 2015, 14–18.
35 Свети Сава 1986, 118–119.
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доста рано, у другој четвртини XIII века, настао зборник поука Теодора Студита36.
Није искључено да је и из Савиног времена. Могуће и да је настао по жељи Светога
Саве, чиме се може објаснити утицај који је Теодор Студит извршио на Светога Саву,
узимајући, наравно, у обзир и студитско порекло Хиландарског и Студеничког
типика. Хиландарска Поученија Теодора Студита садрже, према непотпуном нашем
увиду, и слова о посту. У дечанским Поукама и словима Теодора Студита за посни
циклус (крај XIII и почетак XIV века) налази се и поука из које је Свети Сава преузео
део за своје житије. Она се, према дечанском рукопису, чита у прву недељу поста37.
Нисмо далеко ни од закључка да је Савин долазак у Студеницу, где је написао
Житије Светога Симеона, означио почетак једног ширег интересовања за Студитово
дело и за богослужбену употребу његових поука.
Из свега напред реченог могли би да се изведу и извесни закључци:
1. Досадашња истраживања су показала висок ниво популарност Светих
Отаца код Срба у средњем веку, али се већ могу и наслутити обриси рецепције и
утицаја на српске писце. Данас већ можемо да говоримо о идентификованом утицају
следећих Светих Отаца: Јован Лествичник, Јефрем Сирин, Григорије Богослов,
Григорије Ниски, Дијадох Фотички, Кирил Александријски, Теодорит Кирски,
Теодор Студит, Максим Исповедник, Јован Дамаскин, Григорије Палама и други.
Ниво истражене рецепције је различит. Највише се отишло у идентификацији утицаја
Јефрема Сирина.
2. Имајући ово у виду, већ постоје могућности да се сачини инвентар
патристичких позајмица. У другој фази уз тај инвентар могли би да стоје паралеле из
грчког и старословенског изворника. На потребу реализациј оваквог задатка указали
су већ Александар Наумов и Радмила Маринковић38. Српска филологија у овом
послу мора да преузима и неке задатке, који природно припадају српској теологији,
која је већ деценијама спутана, када је реч о овим истраживањима, ко зна из којих
разлога. Стиче се утисак о потпуном и намерном занемаривању српске
средњовековне теологије.
3. Неопходно је наставити истраживања о утицајима Светих Отаца, пре свега
Григорија Богослова, Теодора Студита, Јована Златоуста, Григорија Паламе и других.
На другој страни, неопходно је радити и на студијама о укупном патристичком
утицају на српске писце (на пример: Архиепископ Данило Други и патристичка
књижевност). Такође, сматрамо занимљивом и истртаживање паралелног односа
према истом патристичком извору учитеља и ученика: Свети Сава и Доментијан,
Данило и Данилов Ученик.
4. Један од путева истраживања може да иде преко анализе тематскомотивских вертикала (заједничке за више Светих Отаца): есхатолошке, софиолошке,
евхаристијске ареотолошке и сл.
5. Пошто су патристичке позајмице углавном ненаративне природе, било би
важно испитати њихово место у лирском слоју књижевног текста (емотивност,
експресивност, рефлексивност).
6. Трансформација библијских у патристичке мотиве представља такође
истраживачки изазов. Потребно је указати на иницијални корпус таквих места у
делима српских писаца.

36 Богдановић 1978, 152.
37 Богдановић 2011, 351.
38 Наумов 2009, 26; Маринковић 2001, 75.
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7. Често се неки уобличен мотив, у идентичној верзији, налази код више
Светих Отаца. Потребно је идентификовати и такве примере. Рецимо, мотив
уподобљења бесловесној стоци из Савиног Житија Светог Симеона налазимо и код
Светог Јефрема Сирина и код Светог Јована Дамаскина, а порекло му је псаламско.
8. Нарочито би било занимљиво испитати утицај појединих текстова на
српске писце пре превођења тих текстова на српскословенски језик. У том смислу,
могло би се, на пример, трагати за идејама Дионисија Ареопагита у Доментијановом
делу.
9. Неопходно је урадити и библиографију о истраживањима патристичког
наслеђа код Срба (као иницијална библиографија може послужити попис литературе
на крају овог текста). У њу би ваљало уврстити и библиографске јединице описа
рукописа и рукописних збирки, које садрже бројне податке о делима Светих Отаца и
њиховима поукама и словима. Постоје већ и посебне студије о рукописном наслеђу
појединих Светих Отаца, на пример Светог Јована Златоустог39. Изванредан
допринос познавању превода Светог Григорија Паламе у српском рукописном
наслеђу даје Јанис Какридис40. Саставни део библиографије треба да чини и
библиографија превода и издања Светих Отаца на савремени српски језик.
Као што се види, у овим задацима садржане су наизглед велике амбиције.
Надамо се да ће се наћи они који ће на том послу дати значајан допринос. Иако је,
како подсети на једном месту професор Наумов, „жетве много, а посленика мало“
(Мат. 9,37). Без обзира што овај преглед није потпун нити су набројани сви задаци,
надамо се да ће Онај, коме је сва ова књижевност посвећена, укрепити делатнике и
даровати их добрим плодовима.
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Dragiša Bojović
STUDIES OF THE SERBIAN RECEPTION OF PATRISTIC LITERATURE
Beginnings of studying the reception of patristic literature among the Serbs in the
Middle Ages relate to the name of Dimitrije Bogdanović. His several papers, among which
also the doctoral thesis on St. John Climacus, provided the research and methodological
framework for further studies. After the papers by Bogdanović, the most thoroughly
identified was the influence of St. Ephrem the Syrian. In addition, in texts of Serbian
medieval authors the influence has been recognized of Gregory the Theologian, Gregory of
Nyssa, Diadochos of Photiki, Cyril of Alexandria, Theodoret of Cyrus, Theodore the
Studite, Maximus the Confessor, John Damascene, Gregory Palamas, etc. The concluding
part of the present paper is dedicated to defining tasks for the further study of the reception
of patristic literature.
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ИСТРАЖИВАЊЕ СРПСКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ ДЕЛА
СВЕТОГ ЈЕФРЕМА СИРИНА
Апстракт: Рад Истраживање српске рецепције дела Светог Јефрема
Сирина има за циљ да представи у којој мери су се у старој српској књижевности
користила дела Светих Отаца, посебно списи Светог Јефрема Сирина и какав је и
колики његов утицај на дело средњовековног писца. Истраживање датог проблема
је комплексно, јер се у српској медиавистици тек последње две деценије озбиљније
бави овим питањем. У раду је указано који су се српски историчари књижевности
посветили истраживању рецепције дела Светог Јефрема Сирина и до каквих су
резултата и закључака дошли.
Кључне речи: стара књижевност, Свети Јефрем Сирин, есхатологија,
стари српски писци.
У самом формирању старе српске књижевности, која представља
непроцењиво књижевно и уметничко остварење, пресудну улогу је имало
византијско наслеђе, христијанизација Срба, као и српскословенски језик. Стара
српска књижевност настајала је, као што је већ доказано у српској медиавистици, по
законитостима византијске поетике и естетике, у оквиру словенских књижевности,
али са мотивима и елементима који су својствени само њој. Писци старе српске
књижевности су високо књижевно и теолошки образовани, учени у црквама и
манастирима. Добро су познавали Свето писмо, Свету Литургију и дела Светих
Отаца цркве. Дакле, Свето писмо, богослужбене песме и светоотачки списи су у
највећем делу утицали на настајање, формирање и опстајање старе српске
књижевности.
Досадашња истраживања су доста добро показала утицај Светог писма на
дело средњовековног српског писца, међутим, богослужбене песме и светоотачки
списи још увек нису у највећој мери обрађени и испитани. За идентификацију
богослужбених песама неопходно је добро познавање Литургике, док је за
идентификацију светоотачких списа неопходно познавање патристичких текстова,
јер стари српски писци, углавном, нису наводили имена Светих Отаца чија су дела
користили и наводили. Стога, оба ова проблема представљају озбиљан, тежак и
мукотрпан рад, са великим одрицањима и много посвећености.
Оно што је до сада истражено јесте да су на средњовековне српске писце
утицали: Свети Јован Лествичник, Свети Јован Златоусти, Свети Григорије Богослов,
Свети Григорије Ниски, Свети Кирил Скитопољски, Атанасије Александријски,
Симеон Нови Богослов, Свети Јефрем Сирин и други.
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У овом раду ћемо се осврнути и дати преглед стварања само једног од
Светих Отаца, Светог Оца који је највише и утицао на стварање српских
средњовековних писаца. Наиме, представићемо истраживање српске рецепције дела
Светог Јефрема Сирина.
О Светом Јефрему Сирину није било већег броја радова до пре двадесетак
година. О њему су, само са теолошке стране, писали Андреј Фрушић, Атанасије
Јефтић и Димитрије Богдановић. Међутим, није било целовитијег рада, осим
успутних наговештаја и опажања на утицај Светог Јефрема на српске писце. У
светској науци се у знатној мери разликују истраживања, тако да се о Светом
Јефрему истичу радови Димократије Илијаду, Едмонда Бека, Ивана Гошева, Георга
Бојковског, Френсиса Томсона, Ирене Орген, Кристиана Фоса и других. Поменути
страни научници су се углавном бавили рукописним наслеђем Светог Јефрема
Сирина.
Дакле, као што је већ речено, до пре двадесетак година није било целовитијег
и свеобухватнијег рада о утицају Светог Јефрема Сирина на српску црквену
књижевност. Први, пионирски покушаји, који су, на неки начин и указали на утицај
Светог Јефрема Сирина, додуше без већих тумачења и анализа, такорећи, успутно су
мишљења Димитрија Богдановића1, Милана Кашанина2, Ђорђа Трифуновића3, Весне
Бјелогрлић4, Васе Ивошевића5 и Данице Поповић6. Димитрије Богдановић је указао
да су „покајничке молитве Јефрема Сирина биле омиљена књига у средњем веку“7.
Поред тога, Богдановић говори о утицају Светог Јефрема на Данила Другог и истиче:
„ако је реч о покајничкој интонацији, о разговору са собом, о плачу, ваља се сетити
значајног места које у животу светогорског и српског монаштва има покајничка
лектира – једног Јефрема Сирина, на пример(...)“8.
О утицају Светог Јефрема на Димитрија Кантакузина, о смрти у Посланици
кир Исаији, Милан Кашанин говори да су то: „уверења и искуства мислилаца свих
времена(...) – од Јована Златоустог и Јефрема Сирског(...)“9. Ђорђе Трифуновић и
Весна Бјелогрлић такође говоре о утицају на Димитрија Кантакузина и Весна
Бјелогрлић је у „Кантакузиновој Молитви Богородици идентификовала места из
молитава Јефрема Сирина“10. Васо Ивошевић је отишао мало дубље у анализу
утицаја Јефрема Сирина на Светог Саву и, „бавећи се теологијом Светога Саве, дао
приказ његових есхатолошких ставова“11, који су преузети од Јефрема Сирина.
Даница Поповић је нешто више пажње посветила утицају дела Светог
Јефрема Сирина на српске средњовековне писце и начинила је први покушај у
расветљавању есхатолошког утицаја. Она је у оквиру своје студије Српски владарски
гроб у средњем веку, у поглављу које говори о есхатолошким схватањима, уочила да
„есхатолошки ставови припадају целини светосавске теологије и попут
сотериолошких, представљају самосталну компилацију библијских текстова и
1 Богдановић 1997, 224–225.
2 Кашанин 1975, 474.
3 Трифуновић 1963, 21.
4 Бјелогрлић 1985, 227–245.
5 Ивошевић 1973, 24–29.
6 Поповић 1992, 166–169.
7 Богдановић 1971, 609.
8 Богдановић 1997, 224.
9 Кашанин 1975, 474.
10 Бојовић 2003, 156.
11 Исто, 158.
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светоотачких учења“12. Како је још уочила Даница Поповић, „упознат са Словом о
Другом доласку Јефрема Сирина, Сава често говори о Последњем суду, при чему
посебно наглашава мајестетичност догађаја и неумољивост праведног Судије“13.
Поред тога што је анализирала есхатолошке мотиве код Светог Саве, она се бави и
есхатологијом Стефана Првовенчаног, Доментијана, Теодосија и Данила Другог.
Иако историчар уметности, „вредност њеног рада огледа се у томе што је делимично
трагала и за светоотачким пореклом есхатолошких ставова српских књижевника“14.
Стање у српској медиавистици се мења појавом истраживања Драгише
Бојовића15. Драгиша Бојовић је своје истраживање започео Димитријем
Кантакузином, и у свом делу Песник будућег века говори о утицају Светог Јефрема на
Димитрија Кантакузина, посебно на његову Молитву Богородици. Бојовић је
нагласио да се сматра да је Димитрије Кантакузин преводио Светог Јефрема и, стога,
не чуди сличност неких њихових стихова, нпр. Пре смрти ја сам мртвац, пре суда
осуђен сам од себе... (Сирин), Пређе смрти мртав ваистину ја, пређе суда савешћу
осуђиван... (Кантакузин). У истом овом делу, Бојовић је идентификовао и речи
Светог Саве у делу Житије Светог Симеона: И пре смрти бивам мртав, и пре суда
сам се осуђујем. Истражујући студију Д. Бојовића, дошло се до закључка да је управо
Димитрије Кантакузин заслужан што је Бојовић наставио да се бави Светим
Јефремом.
Своје истраживање о утицају Светог Јефрема, Бојовић је наставио радовима:
Свети Јефрем Сирин и српска есхатолошка књижевност, студијом Свети Јефрем
Сирин и српска црквена књижевност, Доментијанове позајмице о љубави,
Понављање патристичких цитата у српској црквеној књижевности. Највећа заслуга
Драгише Бојовића, што се истраживања рецепције дела Светог Јефрема Сирина тиче,
јесте његова докторска дисертација Свети Јефрем Сирин у старој српској
књижевности, која је под нешто измењеним насловом Свети Јефрем Сирин и српска
црквена књижевност, објављена 2003. године.
Како наглашава Бојовић, „емотивна експресивност, лирска непосредност,
чиста и проживљена монашка а не спекулативна духовна опсервација, готово
равноправан статус животних и метафизичких тема у њиховом нераздељивом
јединству, оданост јеванђелским идејама и у преводима очувана поетичност израза
доминантни су разлози Јефремове популарности међу српским писцима и читаоцима
у средњем веку. Томе треба додати, свакако, и постојање врло раног превода његовог
Паренесиса, који је комплексом различитих идеја, ставова и мисли и највише утицао
на писце српске црквене књижевности“16.
Стари српски писци су користили и разрађивали есхатолошке и мотиве
пролазности живота Светог Јефрема Сирина. А када говоримо о томе какав је, заиста,
био утицај Светог Јефрема, Бојовић је приказао три рецепциона нивоа: 1) дословне
позајмице, 2) парафразе јефремовских мисли и 3) прихватање јефремовског духа.
Бојовић у својој студији идентификује и пореди који су све цитати из дела
Светог Јефрема, да ли дословно или парафразом, присутни у делима старих српских
писаца. Анализира и даје појашњење када, где и како се срећу светојефремовски

12 Поповић 1992, 166.
13 Исто, 168.
14 Бојовић 2003, 158.
15 Бојовић, 1992; Бојовић 1994; Бојовић 1998; Бојовић 2003; Бојовић 2004.
16 Бојовић 2003, 155.
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цитати и у којим темама и мотивима их највише има17. Говори и о томе ко је
прихватио и саму лексику Светог Јефрема и ко су, по резултатима његовог
истраживања, сродници Светог Јефрема, како их је назвао.
Наиме, што се тиче старих српских писаца, компаративном анализом
сродних места, Бојовић показује да је Свети Јефрем Сирин извршио најснажнији
утицај на Светог Саву, архиепископа Данила (који је и прихватио и у потпуности
савладао лексику Светог Јефрема, као и исихаста), Даниловог Ученика, монаха
Јефрема и Димитрија Кантакузина. По добијеним истраживачким резултатима, дела
која су претрпела највећи светојефремовски утицај кроз сва три рецепциона нивоа су:
Житије Светог Симеона, „Данилова житија“, посебно Житије краљице Јелене,
Житије краља Драгутина и Житије архиепископа Арсенија, Житије Стефана
Дечанског од Даниловог Ученика, Стихире молбене пречистој Богородици монаха
Јефрема, Кантакузинова Молитва Богородици и Посланије кир Исаији. Бојовић је,
управо ове писце назвао сродницима Светог Јефрема.
Посредни трагови утицаја срећу се и код монахиње Јефимије и Стефана
Првовенчаног, док је код Доментијана експлицитан утицај. Према јасном прегледу, у
Бојовићевој студији, види се да су на старе српске писце посебно утицала дела
Светог Јефрема: Молитве плачевне, поуке из Паренесиса и Молитве Пресветој
Богородици. Молитве плачевне и Паренесис су преведени код Срба у средњем веку,
док Молитве Пресветој Богородици нису преведене, односно нема података о томе.
Стога, сматра се да су Свети Сава, архиепископ Данило, монах Јефрем и Димитрије
Кантакузин, код којих је веома уочљив утицај овог дела, највероватније читали ово
дело на грчком језику.
Према мишљењу Д. Бојовића, добро би било да се поновно преиспита и
истражи проза архиепископа Данила у контексту јефремовске припадности. Оно што
је занимљиво, зато и помињемо у овом тренутку, Бојовић је назначио да, када се
сагледају духовна пројекција, мотиви и стилски израз Светог Јефрема, Светог Саве и
архиепископа Данила, намеће се, посве природно закључак да Данило18 обнавља
књижевни израз и духовност Светога Саве, а не Доментијана или Теодосија, како су
говорили и какво су мишљење заступали Владимир Ћоровић, Љиљана ЈухасГеоргиевска, Ђорђе Трифуновић и Димитрије Богдановић, који се, додуше, оградио
да су код Данила евидентне извесне новине у односу на Доментијана, као што су
новине у структури, појачана експресивност, снажније присуство мисаоног и
душевног света јунака, смањена наративност.
Како бисмо ближе појаснили до којих је резултата дошао Д. Бојовић,
навешћемо поједина подударна места која је идентификовао у истраживању
рецепције дела Светог Јефрема Сирина у старој српској књижевности. Из широког
спектра, издвојили смо неколико извода из дела Димитрија Кантакузина и
архиепископа Данила, који је, како је наглашено, у потпуности овладао лексиком
Светог Јефрема Сирина и који је својим плачевима, молитвама и плачевним
молитвама достигао сам врх целокупне српске књижевности. И, како запажа Бојовић:
„архиепископа Данила за Јефрема Сирина везује и идентичност мотива оплакивања
душе. Заједничка им је и поука – где је покајање, ту је и Божја милост односно лек за
грехе“ (Бојовић, 2003: 172). И Димитрија Кантакузина повезује исти мотив са Светим
Јефремом Сирином.

17 Исти, 155–201.
18 Исти, 200.
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Буди, душо, лекар самој себи; у крајњој мери оплакуј своје ослепљење...!19
Оплакуј себе, душо, због толико зала која си ти учинила, јер где су сузе, ту је
и Божја милост...20
Плачи, душо моја кукавна, плачи,
Плачи срце с утробом, плачи,
Плачите, очи, непрестано плачите,
Плачите, уди сви моји,плачите.21
Заједнички мотив Светог Јефрема Сирина и Данила Другог је и покајање,
који се највише огледа у искреним сузама и плачу. Само кроз покајање, сузе и плач,
душа се чисти и припрема за Царство Небеско.
Очисти мене, Господе, од свакога греха пре кончине и даруј мени,
човекољубче, у овом кратком животу моме да излијем из срца сузе, зарад очишћења
душевног смрада мог...22
Дај ми извор суза, да омијем душевне нечистоте, и да се не удаљим од твоје
милости у страшни грозни онај дан, од кога дрхће душа моја и ужасавају се састави
тела мога.23
Архиепископ Данило и Димитрије Кантакузин, такође користе, као и Јефрем
Сирин, мотив пролазности овоземаљског живота и теже есхатологији.
Минули су дани моји, протекли као један дан; они су се изгубили и ишчезли, а
ја нисам ни приметио.24
Пролази век и све што је у њему...25
Разумела сам, чедо моје љубљено, да овај свет пролази и његове похоте, и
суд ме чека, претећи ми огњеном муком.26
Пролазно је ово живљење и сујетно,
Пролази брзо и ругање јесте,
Пролажења тога не знају мужи,
Пролази тако и обличје света.27
Истраживања Д. Бојовића су изазвала велика интересовања у науци. Посебно
се то одразило у италијанској славистици. Алберто Алберти28 и Росана Морабито29
су у Studi Slavistici говорили о резултатима истраживања Д. Бојовића.
Пишући рецензију студије Свети Јефрем Сирин и српска црквена
књижевност, Алберто Алберти30 је говорио о сваком поглављу понаособ и указао је
од каквог је и коликог значаја истраживање Д. Бојовића за славистику и само
изучавање патристичке књижевности. Росана Морабито31 је посебан осврт на
изучавање рецепције Светог Јефрема Сирина представила кроз анализу рада
Доментијанове позајмице о љубави. За Д. Бојовића говори да је научник у чијем се
19 Творения IV, 36.
20 Данило Други 1988, 83.
21 Списи Димитрија Кантакузина и Владислава Граматика 1993, 38.
22 Творения IV, 25.
23 Данило Други 1988, 65.
24 Творения V, 282.
25 Творения I, 195.
26 Данило Други 1988, 57.
27 Списи Димитрија Кантакузина и Владислава Граматика 1993, 40.
28 Alberti 2005.
29 Morabito 2006.
30 Alberti 2005, 295–299.
31 Morabito 2006, 57–64.
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раду јасно види колико је Доментијан користио и био надахнут Паренесисом Светог
Јефрема Сирина, где посебно истиче колико је битна идентификација цитата у
Доментијановом делу за даља истраживања, не само Доментијановог дела, већ
целокупне словенске књижевности средњег века.
Иако је Драгиша Бојовић идентификовао велики број цитата у својој студији,
он је свој рад наставио у истом правцу. Наиме, након објављене студије, дошао је до
идентификације, можда, најлепших цитата Светог Јефрема у старој српској
књижевности. Резултат тога су и објављени потоњи радови Доментијанове позајмице
о љубави32 и Понављање патристичких цитата у српској црквеној књижевности33.
Ова два рада су доказ да се још увек у потпуности није испитао утицај Светог
Јефрема. Доментијанове позајмице о љубави је рад у коме се јасно истиче, кроз
истраживање, како је Доментијан користио Светог Јефрема за, можда, најлепше речи
о љубави у старој српској књижевности. У последњем раду наглашава се понављање
патристичких цитата у различитим делима старих српских писаца. У овом раду реч је
о цитатима из дела Светог Јефрема Сирина и Светог Григорија Паламе, које је аутор
идентификовао и показао њихову фреквентност у цитирању и парафразирању.
Димитрије Богдановић са Светим Јованом Лествичником34 и Драгиша
Бојовић са Светим Јефремом Сирином, трасирали су пут који би требало да се
настави у изучавању рецепције светоотачке књижевности. Они су кроз
идентификацију цитата у делима старих спских писаца показали колико су на
средњовековну писатељску свест утицали светоотачки списи. Поред тога, приказали
су да постоје мисли и других Светих Отаца које би требало да се идентификују у
делима старе српске књижевности. Пред будућим генерацијама изучавалаца старе
српске књижевноси стоји велики изазов, јер би требало да се посвете великим
питањима која нису у потпуности разрешена. Дакле, посебна пажња треба да се
посвети рецепцији светоотачке књижевности код Срба, као и богослужбеним
песмама, које су, заиста, најмање истражена грана српске средњовековне
словесности.
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Aleksandra Kostić Tmušić
RESEARCH OF SERBIAN RECEPTION OF SAINT EPHREM’S
THE SYRIAN WORK
Essay Research of Serbian Reception of Saint Ephrem’s the Syrian’s work has for
its goal to present the extent to which the writings of Holy Fathers, especially the writings
of Saint Ephrem the Syrian, were used in Old Serbian Literature and his impact on
medieval writer’s work. The study of this topic is complex, because medieval Serbian
writers are seriously addressing this topic only in last two decades. This essay points out
Serbian literary historians who were dedicated to Saint Ephrem’s the Syrian work, and the
results and conclusions they accomplish.
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ЕПИДЕИКТИЧКО БЕСЈЕДНИШТВО
И СТРУКТУРА ЖИТИЈА
Апстракт: У раду се указује на основне елементе утицаја хеленског
епидеиктичког говорништва на поетику житија, са нарочитим освртом на
Атанасијево Житије Светог Антонија и Теодосијево Житије Петра Коришког.
Посебна пажња обраћа се на период установљења жанра, када је веза са античком
традицијом била најјача. Касније хагиографи пишу по угледу на претходнике који су
стварали под директним утицајем класичног грчког образовања. Нагласак се
ставља на припремне вјежбе за говорнике (прогимназмата) које су циркулисале у
реторским школама. Будући да су зачетници жанра житија и сами били полазници
таквих школа или су бар били упознати са оним што се тамо предавало, показује се
колико житије дугује реторском образовању његових најстаријих писаца.
Кључне ријечи: епидеиктичко говорништво, прогимназмата, похвала,
житије, хагиографија, хришћанска рецепција античке реторске традиције
1.
Какав год да је бивао исходоновремене полемике о корисности и
оправданости реторике (софисти–Платон–Аристотел), не може се негирати, а не
смије се занемарити, њена стална присутност у оновременомсистему образовања.
Неке од школа спремале су говорнике који би били способни написати бесједу, а
потом је и квалитетно произнијети. Џ. Кенеди образлаже како се до 5. вијека у
грчким школама нагласак није стављао на креативности већ на разумијевању и
памћењу већ написаних текстова. Иако се још у Реторици за Александра,
популарном спису приписаном Аристотелу, помињу припремне вјежбе за бесједнике
(грч. προγυμνάσματα,прогимназмата), Кенеди претпоставља да се традиција писања
уџбеника за ове намјене посебно развила у хеленистичком добу.1 Такви приручници,
стављани на располагање полазницима реторских школа, називали су се истим
именом, а традиција њиховог састављања на грчком језику опстала је све до 14.
вијека.2 Од (позно)античких прогимназмата сачувана су свега четири, и то: Елија
Теона, (Псеудо-)Хермогена, Афтонија Ретора и Николе Софиста.

1 Kennedy1994, 202.
2 Јелић 1997, 8–9.
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Међу њима дјело Афтонија Ретора је најзначајније. Врло је битно запазити
да је Афтоније Ретор био ученик Либанија, познатог антиохијског учитеља реторике.
Из исте паганске реторске школе потекли су највећи представници хришћанске
мисли тога доба: Василије Велики, Григорије Назијански и Јован Златоусти.3 Уз
његово дјело, припремне вјежбе за бесједнике Николе Софиста биле су најпознатија
приручна литература овога типа у образовном систему Византије.Прогимназмата
дају врло јасне обрасце епидеиктичких бесједа.4
3.
Посмртно бесједништво (грч. ἐπιτάφιοςλόγος) облик је епидеиктичког
бесједништва. Разлог за његово посебно издвајање у овом раду јесте претпоставка да
је имао значајну улогу у обликовању жанра житија. Како? Ранохришћанска заједница
била је прогоњена све до доношења Миланског едикта 313. године. Спорадичних
прогона било је и доцније. Док нису задобили слободу вјероисповиједања, хришћани
су се, поред приватних кућа, врло учестало окупљали на гробљима. Користили су се
одредбом римског права по којој је гробно мјесто представљало светињу и није
смјело бити срушено.5 Трагови катакоби то доказују. На мјестима гробова мученика
касније су подигнути и храмови који би били називани по мученику који је ту
сахрањен. Отуда и обичај именовања храмова (који се касније пренио на светитеље,
па чак и на празнике). У таквом амбијенту изрицане су надгробне бесједе о
мученицима, што на самој сахрани, што на годишњем помену који је био
практикован, а које потпадају под епидеиктичко бесједништво.
Треба направити кратак увид у композицију и садржај оваквих говора. Као
примјери послужиће Периклеов говор над палим Атињанима (5. вијек п. н. е.),
Аспазијин говор над палим Атињанима (4. вијек п. н. е.) и Надгробна беседа сестри
Горгонији Григорија Назијанског (4. вијек).Периклеов и Аспазијин говор не налазимо
као засебне цјелине. Први је сачуван у другој књизи Тукидидове Историје
Пелопонеског рата (II, 34–46), те је оправдана сумња у његову изворност, а други је
саставни дио Платоновог дијалогаМенексен. (236d, 4 – 249c, 8). Треба примијетити да
се реторски поступци преосмишљавају у хришћанском духу, како се види из говора
Григорија Назијанског, а што је јако утицало на поетику житија.
Перикле је надгробну бесједу одржао према атинском обичају годишњег
помена умрлима. Он ће се касније практиковати такође и међу хришћанима, што
директно потврђује Григорије Богослов ријечима: „Ми смо сада указали част, а другу
част указаће они који буду живи приликом годишњег помена.“6 Перикле не
преузноси похвалу једноме, већ мноштву. Послије поступка задобијања наклоности
пред слушаоцима (који укључује топос скромности) у уводу, Перикле похвалну
бесједу почиње похвалом прецима палих јунака. Након тога узашиље похвалу Атину,
као мјесту у којем су васпитани. Преко похвале Атини, хвали врлине њених
васпитаника. Потом прелази на дјела због којих су достојни хвале, те закључује
утјехом, карактеристичном за овај бесједнички подтип.

3 Kazhdan 1991, 1222.
4 Најкраћу дефиницију епидеиктичког бесједништва дао је Аристотел у својој Реторици, гдје
каже: „Епидеиктичко говорништво или нешто хвали или куди“ (Aristotel 2008, 46).
5 CorpusIurisCivilis, DigestumVetus, XI, 7, 5–6
6 Григорије Богослов 2004, 172.
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Слично чини и Платон, који преко Сократовог лика наводи Аспазијин говор
у славу палих суграђана. Из овог дијалога могу се дознати многе појединости
бесједничке праксе тога времена.Сваки бесједник имао је приправљене говоре,
готове обрасце за погребне прилике (поштује се форма). На Менексеново питање шта
би он рекао када би га позвали да бесједи, Сократ одговара: „Сам од себе вјероватно
ништа, али сам управо јучер слушао Аспазију како држи говор за такве. [...] Потом
ми је одмах разложила што треба говорити, прије већ припремљена, те ми се чини
како је користила погребни говор што га изрече Перикло, сричући неке дијелове из
његовог говора у то своје казивање“.7 Да су се обрасци механички памтили, попут
Периклеовог, свједочи и Платонова иронична опаска у којој Сократ каже: „Учио сам
то код ње и умало не добих батина што сам заборављао“.8 У дијалогу се може наћи и
тумачење смисла бесјеђења над умрлима. Оно треба подстакнути слушаоце да
запамте добар примјер, а тиме и да прославе заслужне. Штавише, иде се и даље, јер је
потребно и опонашати врлину прослављених. Особине којима ће се красити житија.
О садржају се каже:
„Чини ми се да их треба хвалити с обзиром на њихову нарав, јер тако и
посташе добри. Постали су добри јер су рођени од добрих. Похвалимо зато прво
њихово добро подријетло с онда одгој и образовање. Послије тога прикажимо њихова
дјела, која им показују врсноћу и вриједност“.9
Како се види, увијек је у питању иста матрица. Она може варирати у
детаљима, али је срж постојана.
Григорије Богослов школовао се у многим градовима, али највише у Атини.
Тамо је друговао са Василијем Великим, попут којег је прошао одличну реторску
обуку. Издвајао се по свом дару, што помиње у списима. Два посмртна говора
одржао је над одром брата Кесара, великог учењака и љекара, а потом и сестре
Горгоније. Иако се непрестано (протоколарно) опирао законитостима реторике,
користио их је. Послије уобичајеног увода, толико карактеристичног и толико
очекиваног,10 Григорије Назијански пише:
„Пошто сматрам да сам довољно оградио себе и показао да је ова беседа
мени самом врло потребна, сада ћу приступити похвалама и нећу се бринути о
красноречивости и лепоти слога (та, коју желим да хвалим, није волела украшавања,
него је лепоту видела у неукрашавању), већ ћу почившој указати дужну част као
најнеопходнији дуг, настојећи да истовремено поучим друге у саревновању и
подражавању њезиних врлина. Циљ сваке моје речи и дела јесте да приведем
савршенству оне који су ми поверени. Дакле, нека неко други, чувајући форму
похвалних беседа, хвали и отачаство и род почивше“.11

7 Platon 1998, 131.
8 Platon1998. 133.
9 Platon 1998: 135.
10 Реторски поступак задобијања пажње (лат. captatiobenevolеntiae), који је изњедрио топос
скромности (в. Курцијус 1996, 141), најбољи је примјер како се очигледан реторски поступак
прихвата у хришћанској књижевности и с временом задобија ново значење. Више се не схвата
као говорничка конвенција чији је циљ прибављање симпатија, већ као израз најискреније
хришћанске скрушености, иако је неријетко далеко од тога. Она је најчешће поза, формула која
се уметала и када је писац био веома свјестан својих способности. А коријен јој је у античкој
реторици. Григорије Богослов у овдје наведеном примјеру „ограђивање себе“ види као
уобичајен поступак, нешто што се подразумијева.
11 Григорије Богослов 2004, 180.
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Могући разлог за Григоријево негирање „красноречивости“, које ће постати
готово топос, јесте довођење у везу говорничке способности и лагања. Како је већ
поменуто, одвајкада је реторима приписивана способност изобличавања истине. Ако
је нагласак био на љепоти исказа, лако се могао занемарити садржај. Да би се то
избјегло, декларативно се негира реторски поступак. Али и упркос томе, он се
примјењује. Григорије Богослов, само неколико редака након што је рекао да то неће
чинити, отпочиње са похвалом родитељима и окружењу у којем је Горгонија стасала,
затим наставља са њеним врлинама, дјелима, чудесним догађајима и завршава
описом необичне смрти уз завршну поруку. И не само да, сљедствено захтјеву жанра,
хвали родитеље, већ то чини у њиховом присуству, будући да су надживјели и сина,
и кћерку.
Како би илустровање примјерима било потпуније и дало јаснији увид,
наводимоупоредо одјељаке из поменутих дјелâ, са додатком ГригоријевеНадгробне
беседе брату Кесару:
„Почећу најпре са нашим прецима, јер, и право је а и ред је, да се у оваквој
прилици искаже поштовање најпре њиховој успомени“.12
„Прво, то њихово добро подријетло потјече од рода предака који не бијаху
придошлице нити су долазећи из туђине своје потомке начинили насељеницима“.13
„Почећу од онога што је за мене најприличније да буде почетак. Свима вама
добро су познати родитељи Кесареви“.14
„Ко не познаје нашег новог Авраама и Сару нашег доба? Тако називам
Григорија и Нону, његову супругу (није корисно заборавити та имена која нас
подстичу на побожност). [...] Од њих је Горгонија примила живот и славу“.15
Нарочито је значајна чињеница да се и један и други говор поклапају са
савјетима које дају поменути приручници за бесједнике, тако да се са сигурношћу
може рећи како је овакав облик похвалне бесједе био канон у вријеме постанка жанра
житија.
4.
Хришћанство никада није одбацило хеленску традицију. Дало јој је нови
смисао. Идеолошка некомпатибилност паганског и хришћанског погледа на свијет
огледала се првенствено у позицији са које су се одмјеравали актуелни поступци.
Наравно, неподударних мишљења било је далеко више, али је ово у хришћанској
реафирмацији реторске праксе најважније. Наиме, антички идеал грађанина полиса,
образованог Хелена, подразумијевао је скуп особина које су хришћанима постале
неважне. Новозавјетна порука, сублимирана у Павловом исказу да „нема више
Јудејца ни Јелина, нема више роба ни слободнога, нема више мушког ни женског, јер
сте ви сви један (човјек) у Христу Исусу“ (Гал 3, 28),16 означила је одбацивање
система античког друштва, рушећи његове постулате на којима је вијековима
почивао. Боље речено, не рушећи их, него дајући им нови квалитет. Са нивоа грчког
12 Перикле 2009, 235.
13 Platon 1998, 135.
14 Григорије Богослов 2004, 163.
15 Григорије Богослов 2004, 180–181.
16 Старозавјетни наводи дати су према преводу Ђ. Даничића, новозавјетни према преводу
Комисије Светог архијерејског синода Српске православне цркве, а према издањима
наведеним у попису изворâ.
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полиса закорачило се на степеник универзалног грађанства, јер сви народи треба да
постану грађани Небеског Јерусалима. Григорије Богослов зато ће рећи:
„Али, ако о Горгонији треба расуђивати трезвено и узвишено: онда је њезино
отачаство – вишњи Јерусалим, невидљиви, али умно видљиви град, где је и нама
одређено грађанство, куда и ми хитамо, где је грађанин – Христос, а суграђани – цео
клир и чин, и Црква прворођених, сабрани око овог великог Градитеља празнујућих у
созерцању славе и ликујућих непрестаним ликовањем“.17
Такво виђење стварности, карактеристично за хришћанство, назива се
есхатолошим (од грч. ἔσχατος – ’посљедњи’, ’коначни’). За разлику од античке
концепције времена, која је циклична, хришћанска концепција је ограничено
линеарна. Вријеме има свој почетак (стварање свијета) и свој свршетак (парусија –
други долазак Христов), послије чега слиједи вјечност. Времена није било прије
стварања свијета, нити ће га бити по окончању свијета. Такво вријеме је телично. Оно
има свој задатак: привести човјечанство познању Бога како би у вјечности могло
обитавати с њим у заједници. Сваки поступак појединца процјењује се у односу на
свршетак. Нешто није велико дјело само по себи, него уколико служи обожењу,
приближавању Богу колико је то човјеку могуће. Како су се пагани потчињавали
захтјевима полиса у којем живе, хвалећи оне који су му допринијели, тако су се
хришћани потчињавали захтјевима полиса у којем ће тек живјети, хвалећи оне који
су заслужили његово грађанство. Међутим, за разлику од паганског полиса, чији су
привремени грађани били и хришћани, њихов вјечни полис има други систем
вриједности, који одбацује хвале достојне особености античких јунака: храброст,
тјелесну увјежбаност, снагу, љепоту, племенито поријекло, узвишеност свјетовног
образовања и слично. Такве особине су са аспекта вјечности неважне, а инаугуришу
се Павловске вјера, нада и љубав. С тим што ће и вјера и нада ишчезнути, јер у
директном сусрету с Богом неће бити потребне, а љубав ће једина преостати.
Појединци који су љубави према Богу подредили свој цјелокупан живот постају
хришћански хероји достојни похвале.
И реторска правила прилагођавају се новом типу хероја. Реторика је тада
била нешто попут правописа модерних језика. Њоме су се готово несвјесно служили
сви – и пагани, и хришћани – баш како се данас правописом служе и вјерни и
невјерни. Неки вјешто, други мање вјешто. У питању је техника исказа. Сама по себи
није била зло, мислили су хришћани, већ њена злоупотреба која удаљава појединца
од корачања ка вјечном полису – Небеском Јерусалиму. Старохришћанска
књижевност и мисао стасавали су управо у времену када је реторика достизала
врхунац извјештачености. Међутим, како примјећује Н. Ристовић,18 хришћански
писци, посебно Григорије Велики, реафирмишу Исократов став о уједињавању
реторике и философије, с тим што су под философијом подразумијевали хришћанско
науковање. Тако је реторика постала инструмент исказивања божанске, хришћанске
истине, нарочито у дјелима великих отаца 4. вијека, удаљивши се од слијепог
робовања форми, а узимајући из традиције оно што им је потребовало.
Поред есхатолошког погледа на свијет, који реконфигурише реторске
поступке, за поетику житија од посебног је значаја феномен који се данас готово и не
пробелматизује, који се једноставно подразумијева. Тај феномен је светост. Ко је
уопште свети човјек? Откуда он? Која му је улога? То су питања која се директно
рефлектују на разумијевање житија као специфичне похвале изречене у част новог
17 Григорије Богослов 2004, 181.
18 Ристовић 2005, 85.
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хероја – хришћанског светитеља. Заиста, веза између реторске похвале и поетке
житија никада не може бити пренаглашена, јер је управо похвално бесједништво
најбитније одредило формалне карактеристике житија.
Испрва су похвале биле намијењене мученицима, јер су они у очима
хришћана били докази истинитости хришћанске вјере, коју ни страх од смрти није
могао поколебати. Стога је било оправдано хвалити оне који су издржали мучења,
приказујући њихов примјер као вриједан опонашања (уколико би се указала
прилика). Хришћани би се окупљали на гробовима мученика, а према обичају
годишњег помена, гдје су вршили евхаристију и присјећали се подвига онога на
чијем се гробу налазе. Ту су изрицане бесједе. У првој и другој генерацији од чијег
мучеништва постојали су очевици или бар они који су се о догађајима информисали
из прве руке. Али већ потоње генерације нису имале таквих сазнања, те су посезале
за различитим изворима информација. Између осталог, користили су се
мартиријумима, тј. записницима са суђења – како оним изворним (судским), тако и
оним лагано модификованим (полуауторским).
Међутим, иако се неријетко помиње како су се мартиријуми развили у
житија,19 чини нам се да је тој тези нужна ситна модификација. Ако се погледају
изворни текстови тога доба, постаје јасно каква је веза између мартиријума и житија.
Сматрамо да су житија преобликоване надгробне бесједе које су каткад црпиле
информације из мартиријума.Међутим, они нису у основи житија. По својој
концепцији житија у потпуности одговарају епидеиктичким формама какве су
нашироко практиковане у вријеме постанка првих примјера.
Треба свакако разликовати прерађене матиријуме од оних изворних.
Прерађени јесу чисти административни списи. Најстарији сачувани документ те
врсте јесте Passio ss. martyrum Scilitanorum,20 о страдању групе хришћана на сјеверу
Африке 180. године. С друге стране јесу добри примјери ретушираних мартиријума.
Најстарији примјер је Страдање Светог Поликарпао мучењу из 155. или 166/7.
године. Када се они упореде са житијима, осим слоја података који је неоспоран, не
увиђају се чврсте повезнице. То се нарочито односи на прву врсту мартиријума. Но
ако се житија сагледају у поређењу са затјевима реторске похвале, подударност је
очигледна. Отуда је методолошки коректније устврдити како је житије проширена
реторска похвала, а која је податке о мученицима црпила из мартиријума или усмене
традиције, што свој продужетак налази у култовима светитељâ.
Не смије се заборавити да је на поетику житија посебно утицала подврста
бесједништва, и то оно посмртно, надгробно (грч. ἐπιτάφιοςλόγος). Зашто је тако, јасно
је из богослужбене традиције раних хришћана који су се испрва окупљали на
гробовима мученика и упражњавали традицију годишњег помена. Попут Периклеа,
који изриче своју надгробну бесједу палим Атињанима на годишњем помену, а не на
самој сахрани, хришћани су исто чинили у склопу богослужбеног присјећања на
угледања достојан подвиг мученика. О томе говоре и нека правила помјесних сабора.
Најзначанији је 46. канон Картагинског сабора: „Допуштено је и унапријед читати
страдања мученика када се славе дани њихових годишњих успомена.“21 Њиме се
благо модификује раније изнесен став Хипонског сабора из 393. године у којем се
одређују да се на богослужењу имају читати само „канонске књиге“, тј. Свето писмо.
Иако никада није постао саставни дио чина евхаристије, него је био пропратни
19 Види: Трифуновић 1990, 47 и тамо наведену литературу.
20 Šagi Bunić 1976, 212.
21 Милаш 2004, 178.
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догађај, обичај читања описа мученичких страдања постаје нарочито распрострањен
у 4. вијеку.22 Када су гоњења хришћана престала, уздигао се нови идеал –
хришћански светитељ. Он на себе преузима дидактичку улогу за нове генерације
хришћана. Ново вријеме није захтијевало сурово мученичко страдање, али се тај
примјер транспоновао у „добровољно разапињање“, тј. у љуту борбу са страстима и
свиме што унижава божанско назначење човјека. Јер човјек и јесте „мали бог“ ако се
усавршава према Христовој заповијести: „Будите ви, дакле, савршени, као што је
савршен Отац ваш небески“ (Мт 5, 48). Па чак и, како га Ђ. Трифуновић назива,
Похвално житије Светог Василија Великог, за које даље каже да је „постало образац
за сва каснија житија“, те да је „у византијским школама било стона књига, коју је
омладина марљиво изучавала и, можда, учила напамет“,23 у ствари јесте надгробно
слово, како је и именовано у преводу сабраних дјела Григорија Богослова на српски
језик – Реч XLIII. Надгробна Василију, архиепископу Кесарије Кападокијске.24
Похвала светитељу (→ житије) више није извјештај о једном догађају, какав
је био случај са мученицима. Штавише, животи светитеља и нису толико
драматични, мора се признати, као описи извођења пред суд и егзекуције из
претходне епохе. Сада се више пажње посвећује композицији дјела, његовој
допадљивости. Оно треба да изазове жељу за угледањем и опонашањем.Због тога се
хагиографи ослањају на правила реторике, најчешће не строго, али довољно да би се
тако нешто могло устврдити. Х. М. Лопарјев,25 на корпусу византијских житија из 8.
и 9. вијека,утврдио је сљедећу композициону схему: А) УВОД: заглавље (мјесец и
дан празновања и епитет светитеља);предговор (општи увод у тему, топос
скромности);Б) ГЛАВНИ ДИО: родитељи, домовина, име светога (византијски писци
вољели су тражити смисао имена преко његове етимологије, али врло често без
утемељења), посвећење Богу (неријетко се наводи како су родитељи дијете посветили
Богу – прије самог рођења, у виду обећања, или доцније), имовно стање (посебно је
учестало навођење богатства које су свети наслиједили од родитеља, а које су
раздали сиромасима), васпитање (светитељ није волио забаве прикладне свом
узрасту, него је био окренут светим списима, а по надахнућу Духа Светога), однос
према браку (многи светитељи бјежали су од брака, а они који су у њега ступили,
неријетко га нису конзумирали), аскеза (опис различитих облика подвига),
предсмртна поука (светитељ обично наслућује сопствену смрт и окупља ближње око
одра дајући им поуку), смрт (најчешће уз рецитовање стихова Светога писма),
чудеса (често се исказује немогућност побрајања свих чуда);В) ЗАВРШНИ ДИО:
закључак (поређење и молитва светитељу).
Како се види, ова схема готово да се подудара са захтјевима енкомиона. Боље
речено, савјети и захтјеви реторичара прилагођен су новој потреби и новој средини.
Неки античким реторима опционални подаци у житијима постају доминантни. На
примјер, у оквири дјелâ ретори предлажу освртање на какав чудесни догађај, уколико се
случајно збио у вријеме смрти или послије. (Псеудо-)Хермоген помиње како је
Калимахово тијело стајало усправно, иако је овај био мртав.26 Овакви догађаји постају
готово неизбјежан дио житија, јер се њима пројављује обоженост појединца вриједног
угледања. Уједно, они су јако добра илустрација тога како долази до измјене
22 Види: Скабаланович 2014, 121.
23 Трифуновић 1990, 51.
24 Види: Григорије Богослов 2006, 364–427.
25 Лопарев 1911, 15–36.
26 Kennedy 2003, 82.
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интензитета наглашавања појединих сегмената похвале, а сходно новим схватањима
које доноси хришћанство. По истом принципу учестало се помињу родитељи светога
(обично само као „благочестиви родитељи“), иако се о њима баш ништа не зна, нити
њихово увођење има претјераног значаја за даљи тог списа. Али се, вјероватно и
несвјесно, чува стара структура похвале, чији је образац постао нешто што се
подразумијева и што се користи без претјераног проблематизовања.
Поређење са савјетима из приручника Афтонија Ретора изгледало би овако:
Лопарјев
Афтоније Ретор
заглавље
увод (грч. προοίμιον)
предговор
родитељи
домовина
име светога
поријекло (грч. γένος)
посвећење Богу
имовно стање
васпитање
васпитање (грч. ἀνατροφή)
однос према браку
аскеза
предсмртна поука
дјела (грч. πράξεις)
смрт
чудеса
поређење (грч. σύγκρισις)
закључак
закључак (грч. ἐπίλογος)
6.
За разлику од Василија Великог, Григорија Богослова, Григорија Ниског,
Јована Златоустог и других хришћанских учитеља који су били и декларисани
заговорници античке реторске традиције, Атанасије Александријски припадао је
скупини којој је библијска мудрост била довољна, те није инсистирао на нужности
формалног грчког образовања. Али ни то га није ометало да врло добро познаје античку
књигу, што додуше ријетко жели признати. Александрија је била прворазредни
културни центар античког свијета, те је узлазак на њену епископску катедру
подразумијевао поприлично образовање, колико год то Атанасије покушавао прикрити.
Његов став о реторици је углавном негативан, што се може напабирчити из
одјељака разасутих у различитим списима. Али се из њих такође може закључити да
је познавао Аристотелову топику и теорију припремних вјежби за бесједнике
(прогимназмата), и то баш у облику у којем их затичемо код Афтонија Ретора.27
Житије Светог Антонија Атанасије Александријски саставио је између 335.
и 362. године, у вријеме Констанцијеве владавине. Тада је побјегао у пустињу,
кријући се од проаријанских снага.28 Како је ово дјело постало узор другим писцима
житија, на његовом примјеру показаћемо функционализацију грчке реторске
традиције. Тачније, њеног епидеиктичког слоја. Паралелно с тим даћемо, с друге
стране, једнаку анализу Житија Петра Коришког Теодосија Хиландарца,29 српског
писца из 13/14. вијека, а са повременим освртима и на друга дјела.
27 Kennedy 1983, 209.
28 Дојчиновић 2014, 45.
29 Ради прегледности користићемо се скраћеницама: ЖА – Житије Светог Антонија, ЖПК –
Житије Светог Петра Коришког. Сва подвлачења су наша.
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7.
Увод – προοίμιον. У уводу се, како Афтоније Ретор наводи, износи суштина
предмета. Овај дио је и погодан за задобијање наклоности читалаца, те подразумијева
топос скромности. Е. Р. Курцијус идентификује облике „афектиране скромности“
који се управо јављају у оба житија, а чести су и на другим мјестима. Међутим, треба
примијетити да он за своје закључивање готово и не користи житијне материјале
Истока, већ се искључиво ослања на реторску праксу антике окамењену у
књижевним дјелима латинске старине.30 Стога је ово поређење утолико и
плодотворније, будући да показује како се реторика практиковала широм грчкоримског свијета у поприлично утврђеном облику.
Атанасије Александријски писао је житије на захтјев монаха „у расијању“.
Свјесно избјегавајући проблематизовање њиховог идентитета, што је предмет научне
расправе, само ћемо констатовати како Атанасије не пише својом вољом, већ по
молби. Једнако поступа и Теодосије. Курцијус за овај облик изражавања скромности
напомиње како се не би увијек требало да узима као истинит податак, будући да је
неријетко у питању чисти топос.31 То значи да хагиограф може инсистирати на
податку како је дјело наручено, а да је то далеко од истине.
ЖА: „Будући да сте ме замолили да вас извијестим о начину живота
блаженог Антонија и жељни сте да научите како је отпочео са уздржањем [...] врло
сам спремно прихватио ваш захтјев, јер је мени такође присјећање на Антонија од
велике помоћи.“32
ЖПК: „Добро и за добро умиљење, себи и слушатељима корисно поучење,
Петра преподобнога споменом, житије његово да за све саставим наговарао си ме,
оче и брате Григорије.“33
Будући да пишу по наруџби, а не по личној жељи, хагиографи себе не
сматрају способним да у потпуности изврше дјело. Овај тип скромности може се
манифестовати у неколико различитих облика, од којих су најприсутнија два. У
првом се иде од хагиографа ка предмету: сам хагиограф је невјешт, па сходно томе не
би био способан да ваљано учини било какав задатак. Други иде од предмета ка
хагиографу: дјела светитељева су толико силна да га ни највјештији хагиографи не би
могли описати. Наравно, понекад долази и до преплитања двају приступа. Било како
било, треба примијетити да хагиограф не одустаје. Иако декларативно изриче своју
неспособност да изађе на крај са материјом, он наставља да радом.
ЖА:„Јер је мало вјероватно, и када свако исприча своју причу, да ће
извјештај бити сразмјеран његовим заслугама.“34
ЖПК: „Као што зна твоје преподобије, много се устезах започети ово, не из
лености него више због оскудне своје памети. [...] И како бих ја груби и недостојни,
који у гресима препогано, и скврно, и нечисто своје живљење истроших, и који отуд
стекох срце помрачено и ум страсан, и лиших се мудрих мисли, могао да уприличим
реч или украсим у похвалу?“35

30 Курцијус 1996, 141–145.
31 Курцијус 1996: 114.
32 Атанасије Александријски 2014, 71.
33 Теодосије 1988, 265.
34 Атанасије Александријски 2014, 73.
35 Теодосије 1988, 265.
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Теодосије је иза себе оставио седам композиционо изузетно сложених
поетских састава и два житија. Неко ко је „оскудне памети“ не би то био кадар.
Реторски поступак задобијања симпатија публике из судског бесједништва, у којем је
требало умилостивити судије, прешао је у друге типове бесједа,36 те је тако доспио до
хришћанског свијета. Тада је реинтерпретиран у духу заговаране понизности
хришћана једних према другима. „И који хоће међу вама да буде први“, поручује
Исус, „нека вам буде слуга“ (Мт 20, 27). Служење другима подразумијева
признавање сопствене понизности у односу на њега. И како су се антички писци
односили према лику императора, тако су се хришћански хагиографи односили према
Богу, али и према ближњима, јер је сваки појединац у сопственом доживљају свијета
тежио да буде посљедњи. А та жудња за посљедњим мјестом у овом свијету јесте
нада у прво мјесто у будућем, вјечном свијету. Стога за разумијевање хагиографа
треба разумјети перспективу из које наступа. Сам исказ није довољан. Штавише,
понекад је потпуно безначајан. И данас се са социолингвистичког становишта може
пратити необичан дискурс вјерујућих људи који негирају успјешност у неком послу,
плашећи се похвале, иако их резултати потпуно демантују.
Х. Лопарјев примјећује како се у уводу могу наћи и информације о изворима
које је хагиограф користио,37 али то не мора увијек бити случај. Но било да су такве
информације придјенуте на почетку, средини, или на крају списа, у највећој мјери се
могу свести на тврдњу хагиографа како се: (а) подробно распитао о светоме и (б)
записао и оно што је сам знао.
ЖА: „И пошто сам се на ваш захтјев присјетио неколико ствари о њему [...]
пожурио сам и ја да напишем вашој побожности оно што знам и што сам могао
дознати од онога који га је видио много пута.“38
ЖПК: „А ја, кукавни Теодосије, чувши за чудеса која се показивањем светог
Духа и исцељењем од светих моштију преподобнога догодише [...] дођох из Свете
Горе Атона [...] и распитах се код мештана и многих из околине за оно што из живота
његова хтедох дознати, и што слушањем примише од оних инока који преподобнога
погебоше.“39
Поријекло – γένος. Из Аристотелове Реторике, преко Платоновог Менексена
и Периклеовог говора,40 па све до припремних вјежби за бесједнике, уочава се
константно инсистирање на похвали поријекла јунака. Оно је подразумијевало
похвалу родитељима и граду/земљи из које је потекао. Хришћани су поступак
преузели, али и преосмислили, у том смислу што су елементи који завређују пажњу у
похвали поријекла доживјели измјену. Форма је сачувана. На примјер, софистички
извјештен Григорије Назијански у Похвали философу Ирону казује: „По својој
мудрости он је грађанин целе васељене, пошто циничка философија не дозвољава да
се човек ограничава тесним међама. А по телу – грађанин је Александрије која стоји
у истом достојанству са нама, или је одмах иза нас, непосредно, и у свему премашује
остале градове, одликујући се пламеношћу, а што је најбитније, пламеношћу
хришћанском и таквом приврженошћу хришћанству која долази од слободне воље,
али је укорењена у самој њиховој природи.“41 Дакле, слободан избор хришћанског
36 Курцијус 1996, 141.
37 Лопарев 1911, 19.
38 Атанасије Александријски 2014, 73.
39 Теодосије 1988, 287–288.
40 Узимају се само овдје поменути примјери.
41 Григорије Богослов 2006, 68–69.
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опредјељења постаје украс градовима и особина достојна помена, а не више уређење,
демократија, игре и томе слично. Штавише, грађанство античког полиса које је
служило на част у похвалама уступа мјесто грађанству Небеског Јерусалима, о чему
је већ било ријечи. Стари Грци сматрали су да су сви чланови једног полиса ближи
или даљи рођаци, јер потичу од истог претка. Бар тако извјештава Платон.42 Зато је и
била могућа демократија. Дјеловали су као већа породица. Робови су били изван тог
система управо због свог странородног поријекла. Када хвале претке својих
суграђана, Грци су хвалили своје претке. Похвалу је заслуживало само грађанство, а
не имовно стање или политички успјеси. Тако се развио обичај похвале рода који су
преузели хришћани. И не само рода већ и земље, јер је она права мајка свакога, како
биљежи Платон.43
Функционализација овог реторског обичаја у житију најчешће је погрешно
схваћена, те се доводи у везу са библијским учењем. Међутим, смисао похвале рода
који се јавља у житијима стран је Светом писму. Штавише, већ је добро познато да
протоканонска старозавјетна Књига о Рути управо настоји показати како поријекло
није осудно, будући да је Рута,родом Моавка,постала прабаба највећег јеврејског
цара– Давида,44 зачетника богомизабране лозе. Књиге о царевима препуне су
негативно окарактерисаних владара који се ипак убрајају у лозу дави́да. Овдје је
дошло до поистовјећивања двају различитих концепата: реторске похвале прецима и
библијске месијанске идеје. Библијска идеја развијена је под надом о коначном
избављењу јеврејског народа, а доживљавала је метаморфозе од изричито духовне
концепције до оне овоземаљско-политичке. Укратко, Бог је преко пророка Натана
обећао изабраном народу очинску бригу и руковођење (2 Сам 7, 8–17), а до
успостављања краљевства Божјег. Будући да је обећање упућено цару Давиду, сину
Јесејевом, само су његови потомци, били они праведни или рђави, виђени као
извршиоци Божјег обећања. Пророци модификују идеју водећи је до новозавјетног
испуњења у личности Исуса Христа, на кога је пророк Исаија мислио узвикујући:
„Али ће изаћи шибљика из стабла Јесејева, и изданак из коријена његова изникнуће.
И на њему ће почивати дух Господњи, дух мудрости и разума, дух савјета и силе, дух
знања и страха Господњех“ (Ис 11, 1–2). Смисао средњовјековне слике стабла
Јесејевог која се примјењује на Немањиће и јавља се у житијима, а далеко више у
повељама, више је политичке природе, јер се њени чланови карактеришу као
богоизабрани владари. При томе је дошло до мијешања те идеје и реторског правила
да се од добрих предака рађају добри потомци. Дакле, у немањићком циклусу
заоставштина реторске похвале родитељима устукла је пред династичком
концепцијом светородности тако што је на мјесто енкомистичког помена родитеља
дошло увезивање са прецима – владарима, а како би се оправдао легитимитет власти.
Тема је иста, али је смисао другачији.
У Доментијановом Житију Светога Саве уочава се сагласје са
законитостима похвале. Силно исхваљени родитељи Савини моле од Бога дијете.
Уобичајен хагиографски поступак. Ту нема ни призвука идеологизације.
Хагиографски текст једоставно слиједи своју логику засновану на реторским
правилима похвале. Међутим, када архиепископ Данило пише о краљу Урошу, о
прецима неће говорити уопштено, реда ради, већ осмишљено, у контексту идеје
династичке благородности:
42 Platon 1998, 139.
43 Platon1998, 137.
44 Видјети:Harrington 1993, 393.
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„Јер од доброплоднога корена маслина дрвета, које насади десница
Владичња, а напајано силом божаствене масти, а узраштавано светим Духом, овога,
мислим, господина ми и учитеља, првога обновитеља и просветитеља отачаства свога
и новога мироточца српске земље, преподобнога оца Симеона званог Немању, и сина
његова преосвећеног архиепископа кир Саву, другога сина његова Стефана
првовенчаног краља, од кога изникоше доброхвалне и многоразличне гране, као
добромирисни цветови, украшени и испуњени Духом светим, предивни призори за
све који гледају.“45
Навођење по имену мушких чланова линије, уз напомену да је сваки од њих
„придржао престо“ свога отачаства, јасан је знак да је упитању библијска, владарска
концепција, која је уступила мјесто оној реторској. Међутим, исти писац на другом
мјесту, када нема потребе да образлаже светородност, прибјегава реторском
концепту, те у Житију краљице Јелене, а на очекиваном мјесту, констатује:
„Ова благочастива и христољубива блажена Јелена била је од племена
фрушкога, кћи славних родитеља, који су били у великом богатству и слави.“46
Можемо закључити да ова два концепта у српској хагиографији алтерирају у
зависности од идеолошке поруке, али да им је поријекло реторско, јер се и помен
светородне лозе јавља на мјестима која помен рода заузима у класичној похвали.
Упитно је да ли је Атанасије Александријски могао знати ишта о
родитељима подвижника Антонија. Овај се упокојио у 105. години, а без родитеља је
остао са 19 или 20 година. Да ли је заиста прича о њима чувана преко осамдесет
година, тешко је утврдити. Чини нам се да није, јер је Антоније дуго живио сам у
пустињи. А према ономе што је изложено у житију, мало је вјероватно да је касније
препричавао догађаје из своје младости. Било како било, Атанасије Александријски
помиње његове родитеље на за то предвиђеном мјесту. Исто чини и Теодосије. Но, и
један и други тиме, у ствари, говоре о овој двојици светитеља, постављајући их као
другачије у односу на родитеље и околину.
ЖА: „Антоније је рођен у Египту од благочестивих и имућних родитеља.
Били су хришћани, те је и он одгојен у истој вјери.“47
ЖПК: „Овај свети бијаше из краја хвостанског у Диоклитији, из неког села
које се зове Уњемир, син благоверних и благочастивих родитеља хришћана, који га
по рођењу његовом светим крштењем просветлише.“48
Како је показало истраживање Х. Лопарјева, имућни родитељи јесу
противтежа светости јунака, који по њиховој смрти богатство раздаје сиротињи.
Укоријењеност овог геста у хришћанској свијести је толика да су хагиографи
наводили исти поступак чак и у случајевима за које се зна да су родитељи
надживјели светога, попут примјера Светог Евдокима.49 Захтјеви похвале били су у
умовима писаца прејаки да би се могли игнорисати.
Васпитање – ἀνατροφή. Важност васпитања међу старим Грцима тешко да
може бити пренаглашена. Образовањем се обликовао идеалан члан заједнице. Неко
постаје добар јер бива брижно васпитан. Не улазећи у комплексну проблематику
грчке паидеје, констатујемо да реторичари у вези са похвалом појединца
препоручујуи похвалу његовог васпитања, будући да и оно и те како има удјела у
45 Данило Други 2008, 53.
46 Данило Други 2008, 98.
47 Атанасије Александријски 2014, 73.
48 Теодосије 1988, 266–267.
49 Лопарев 1911, 24.
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степену врлине који је досегао. Иако је у хришћанству поглед на образовање нешто
измијењен, у житијима остаје траг ове реторске праксе.
Занимљив је примјер Атанасија Александријског, који је сматрао да је
традиционално грчко васпитање сувишно хришћанима. То се може рашчитати у
његовим другим дјелима. Свети оци 4. вијека имаће сасвим другачији став. Када се о
томе не зна много, хагиографи обично напомињу да се свети у младости окренуо
изучавању Светог писма и друге духовне литературе. Такав приступ формирао је
личност другачију од савременика, што је згодно мјесто за увођење топоса о
посебности онога ко се хвали.
ЖА: „Али када је поодрастао и доспио до младићства, није подносио да се
подучава граматици, нити да се зближава са вршњацима. [...] Био је и послушан
према своме оцу и својој мајци, и пажљив према ономе што се читало [у храму],
убирући из тога корисне плодове.“50
ЖПК: „А када ојача дадоше га да се учи светим књигама. [...] И често
родитељи његови поводом тога бејаху нерасположени због њега, и говораху му:
Бруко породице и срамото наша, зашто са друштвом радовати се не изађеш, него
свагда ћутиш и безгласан као да си у жалости за киме ходиш? [...] А он као дете
безлобно не одговараше и насмешив се ништа не рече, него још више на учење
приону, и чешће у цркви постећи него код куће пребиваше.“51
Поступак издвајања светитеља још од пренаталног доба има своје
утемељење у Светоме писму, које обилује примјерима богоизабрања („Прије него те
саздах у утроби, знах те; и прије него изиде из утробе, осветих те; за пророка
народима поставих те“ – Јер 1, 5). Теодосије за Саву напомиње како родитељи
„сматраху као да није од њих рођен, већ да је заиста од Бога дан“.52 Будући да
хагиографи пишу из перспективе већ достигнутог обожења, они све податке које
уносе у спис усклађују с тим. Дјела Стефана Првовјенчаног и Доментијана, на
примјер, карактеришу антиципације. Оне се јављају као посљедица препознавања
светости и док се она није била сасвим открила. Хагиограф не гледа јунака у развоју
од несветитеља ка светитељу. Он зна да пише о светитељу, таквог га познаје,те
сходно томе једнако приступа моменту његове смрти и прослављења, као и моменту
рођења и дјетињства. Због тога се различитим поступцима непрестано наглашава
светитељева посебност према другима. Њу је најлакше приказати у дјечачком
периоду, што је готово па редован случај. И Антоније Велики и Петар Коришки,
попут цијеле плејаде светитеља, избјегавали су дружење (овоземаљско), тежећи
друговању са Богом (= обожењу) за живота. Најпознатији примјер из српске
хагиографске продукције јесте Теодосијев опис Светога Саве. Логика је проста: ако је
Бог изабрао светитеља, он мора бити другачији од огреховљеног свијета. Неријетко
врло чудан и збуњујућег понашања, при чему се његова божанска мудрост очитује
тек по свршетку овоземаљског живота. А све сљедствено новозавјетној поруци да „ко
претрпи до краја, тај ће се спасти“ (Мт 24, 13).
У вези са васпитањем јесте и врлина, што је антички концепт. Овдје се мисли
на реторски поступак похвале класификованих врлина, како га затичемо у
приручницима као неизоставни дио епидеиктичког бесједништва, а не на врлину
уопште. Из прогимназмата може се видјети шта се подразумијева под врлинама.
Хагиографија од тога узима само понешто, али са новим тумачењем. На примјер, на
50 Атанасије Александријски 2014, 75.
51 Теодосије 1988, 267.
52 Теодосије 1988: 104.
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мудрост се гледа као на надахнутост Светим Духом, тјелесни подвиг постаје
изнуривање тијела постом и сл. Но задржава се мјесто које је по епидеиктичком
концепту предвиђено за похвалу врлини.
Дјела – πράξεις. Са правом се може устврдити како су дјела најбитни дио
житија, јер су управо она примјер исправног поступања. Богоизабраност не значи и
светост. Она је датост коју изабрани треба да испуни. А да ли ће је испунити или не,
зависи од његове одлуке. Тако пророк Јона бјежи од послања за које га је Бог
назначио („А Јона уста да бјежи у Тарсис од Господа“ – Јона 1, 2), док Богородица
послушно и одлучно прихвата вољу Божју („Ево слушкиње Господње – нека ми буде
по ријечи твојој!“ – Лк 1, 38). Када би се обожење одвијало спонтано, не би било
мјеста похвали и само житије било би бескорисно. Хагиографи под дјелима
подразумијевају накану приказивања свјесног опредјељења светитеља за обожење.
Још је Аристотел увиђао бесмисленост похвале случајних догађаја. Његовим
ријечима, хагиограф настоји да „докаже да је човек [кога хвали] поступао у складу са
намером“.53 За античке реторе намјере су разноврсне. За хагиографе постоји само
једна – јединство са Богом.
Моменти у којима се догађа прелом и доноси свјесна одлука о жељи за
обожењем приказује се као тријумф вјере, при чему се апсолутно повјерење у Бога
исказује бескомпромисним одрицањем од свега што би се поставило између. Етичка
раван, раван односа према другим људима (укључујући и најближе чланове
породице), у потпуности се подређује онтолошкој равни. Човјеково назначење,
смисао његовог постојања јесте вјечна заједница са Богом. На њу се треба навикнути
још за живота, што су светитељи чинили. Уколико би поставили родитеље изнад
јединства са Богом, рођаке или пријатеље, погријешили би, јер су такви етички
односи пролазни. Само се тако може разумјети зашто Антоније Велики и Петар
Коришки без сентименталности напуштају своје сестре. Или зашто Свети Сава
напушта родитеље са сентименталног аспекта немилосрдно им шаљући косу и
одјећу, позивајући их у писму да и сами учине исто. Врло је занимљив случај Петра
Коришког, који бјежи од сестре, док она за њим трчи по врлетима, не желећи да се
раздвајају. И када је успио побјећи од ње, послије неког времена дочуо је глас да је
умрла. Теодосије тада биљежи: „А преподобни, примивши потом вест о престављењу
њеном, захвали Богу и радоваше се, јер се и он стално молио Богу за њу да се
спасе.“54 Радост Петрова поводом сестрине смрти јесте огромна похвала његовој
вјери.
Светитељска славна дјела више не подразумијевају спортска надметања,
војне походе, успјешност у свјетској мудрости и сл. Боље речено, подразумијевају,
али са другим квалитетом. Античка спортска надметања у похвалама светитељу
постају надметања са страстима и демонима (аскеза), славни војни походи постају
окршаји са демонима и демонским силама, мудровање постаје проповиједање
хришћанске науке. Вук Караџић би рекао „исто то, само мало другачије“, а ми бисмо
рекли „исто то, само много другачије“. Принцип је исти, али је суштина
различита.Заиста, описивање дјелâ светитеља много дугује старој традицији похвале.
Светитељи се упуштају у аскезу. Термин је преузет из грчке старине, а означавао је
тјелесно вјежбање, али и цјелокупан живот атлета. Хришћански светитељи постају
атлете нове дисциплине и живот проводе увјежбавајући се у врлини и приближавању
Богу.
53 Aristotel 2008, 76.
54 Теодосије 1988, 271.Подвлачење наше.
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Како се светитељи похваљују као некада атлетски прваци, тако се похваљују
и као ратници. Њихови противници више нису Персијанци, него демони. Битка се не
води на Маратону, него у забаченој пустињи – обиталишту демона. Подвижник
настоји водити миран живот, посвећујући се молитви. Али му се томе успротиви ђаво
и долази до битке. Етимолошки, хебрејска ријеч  שטן/satan/ и значи ᾽противник᾽,
᾽опадач᾽.55 Противник не жели обожење светитеља. На сваки начин одвраћа га од
пута којим је кренуо. Када су испуњени сви услови, светитељ је достојно
окарактерисан и похваљен, те се иде даље са низањем његових дјела.Као
најзначајније наводи се побједа над ђаволом, чиме се означава његово истрајавање у
одлуци да се обожи.
ЖА:„Али ђаво, који мрзи и завиди на свему што је добро, није могао трпјети
гледајући такву одлучност код младог човјека, већ је настојао да против њега учини
оно што је чинио и против других.“56
ЖПК: „Но беси лукави, који по природи својој мрзе људски род, као год што
у почетку на првог човека Адама завишћу нападоше [...] тако и на преподобнога
завист подигоше, и пошто се заједно са оном поквареном змијом договорише,
напрегоше све снаге да га многим нападима од стене и од пештере одагнају.“57
Тиме отпочиње жесток окршај светитеља и демона, који је пандан древним
биткама. Штавише, Теодосије се и користи војничким описима битке за ђаволом,
опомињући се слика истинског рата:
„И напунили бејаху сву долину и по стенама под оружјем хођаху, са
шлемовима у облику глава дивљих вепрова и с ликом медведа и осталих звери на
глави [...] Беси са гневом великим огорчише се на њ и јурнуше да га убију. А старац
на вратима пештере стаде испред њих и с мочугом их спречаваше да уђу к њему.
Они, пак, као пси трчаху унаоколо и са задње стране започеше прокопавати пештеру
[...] А они који се налажаху пред вратима пештере, вичући и оружјем клепећући на њ
наваљиваху, и скакаху да га копљем и мачем убију.“58
Побједа у овој бици није прости војни тријумф. Она је надвладавање над
злом и трајно убрајање међу обожене. Хагиографи понекад описују тај мистични
моменат. Побједник задобија власт над побијеђенима, што се може манифестовати и
материјално: Петар Коришки се по бици нађе усред блистања велике свјетлости.
Антоније, с друге стране, по окончању битке са демонима почиње чинити чуда:
лијечи болесне и изгони демоне. Светитељ постаје љекар обољелом човјечанству и
савјетодавац, јер познаје пут изљечења.
Часна смрт била је императив старог свијета, те јој је у похвалама давано
посебно мјесто. Прогимназмата препоручују навођење свих необичности у вези са
смрћу, као и предсмртне бесједе, уколико је изговорена. Будући да у хришћанском
поимању смрт представља враћање у заједницу са Богом, није доживљавана као
трагичан догађај. Природно је да хагиографи нису увијек могли знати како је
светитељ скончао. Још мање шта је изговорио прије тога. Али сходно логици списа,
они надопуњују таква мјеста поучним бесједама које обожени јунаци ауторитативно
изговарају, јер су својим животом посвједочили истинитост. Сличност ових описа
проистиче из истог циља који су различити светитељи досегли.
55 Уп. Мт 16, 23: „А он окренувши се рече Петру: Иди од мене, сатано!“ Овдје ᾽сатана᾽ није
име, већ означава противника уопште.
56 Атанасије Александријски 2014, 81.
57 Теодосије 1988, 272.
58 Теодосије 1988, 278–279.
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ЖА: „Ово је посљедњи пут да сам вас посјетио. И изненадићу се ако се
будемо опет видјели у овоме животу. Приближио се час мог одласка, јер ми је скоро
стотину и пет година.“59
ЖПК: „Неки богољубиви иноци сазнадоше за њга те дођоше и замолише га
да их прими, како би се од њега испосничком научили живљењу. А он, предвиђајући
свој скори ка Богу одлазак, не хтеде им одрећи.“60
ЖС: „Чедо моје, пошаљи ми по оца духовног и по све часне старце Свете
Горе, да дођу к мени, јер се већ приближава дан исхода мога!“61
ЖА: „Пошто је ово рекао и пошто су га изљубили, подиже ноге своје и,
обрадовавши се као да је видио пријатеље који му иду у сусрет – јер како је лежао
лик му се чинио веселим – умрије и би прибројан оцима својим.“62
ЖПК: „И тако мир, и благослов, и заштиту од непријатеља у молитви
имајући, уз то и последњи у Господу целов братији даде, и навршив дане своје у
доброј старости, и поста подвизавање скончав, показа се добрим у Богу
подвижником.“63
Скончање светитељâ јесте печат њиховог подвига. Умиру мирно, са
молитвом на уснама. То је хришћански идеал смрти који хагиографи наводе као
посљедицу богоугодног живота. Јер наспрам спокојних уснућа светитељâ стоје
стравична скончања грешника, каква су она Ивоја и Јунца у Житију Стефана
Дечанског Григорија Цамблака. Или срамно скончање грешника Арија које је остало
у сјећању хришћана.
Будући да су надвладали ђаволске сплетке, светитељи постају способни
творити чуда. Ово се односи на догађаје из њиховог живота, али и на оне послије
смрти. Реторски обичај јесте да се обрати пажња на околности смрти, те на оно што
се потом збило. А обично се као пројава светости јављају цијеле мошти и изљечења
на светитељевом гробу или његовим заступништвом. Светитељ је чудотворац и за
живота, али након побједе над демонима. То је доказ обожења и Божје дјелатности
кроз њега. Хагиограф нека чуда наводи или само помиње да су се догодила. У
Житију Светог Антонија многа су чуда која је овај творио још за живота, док
Теодосије помиње Петрова чуда послије упокојења. Али се у оба случаја јавља
једнако разумијевање и смисао таквих догађаја.
ЖА: „Антоније није лијечио заповиједањем, него молитвом и изговарањем
имена Христовог. И свима је било јасно да није он тај који дјелује, него Господ, који
је показао милост и лијечио болеснике. Антонијев дио били су само молитва и
подвиг, због којих је и обитавао у планини, веселећи се у промишљањима о
божанском, а тугујући када су га многи спопадали, повлачећи се у унутрашњост
планине.“64
ЖПК: „А Бог, не хотећи да утаји зној труда, који је њега ради проливен, и
добро и чврсто у пустињи трпљење преподобнога, после не много времена исушене
часне и свете мошти њихове као миром аромата благоухањем обогати и дарова им
благодат да исцељењем чудеса творе. И до ушију многих допре глас о њему, и одмах
људи из околине и из многих ближих и даљих крајева почеше долазити и притицати,
59 Атанасије Александријски 2014, 227.
60 Теодосије 1988, 283.
61 Свети Сава 1998, 179. ЖС – Свети Сава, Житије Светог Симеона.
62 Атанасије Александријски 2014, 233.
63 Теодосије 1988, 284.
64 Атанасије Александријски 2014, 219.
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па се светим његовим моштима клањају и до овога дана. И сви који с вером и
љубављу долазе, кад одлазе, одлазе без туге и не без користи, јер од многих и
различитих недуга оздрављење примају, и притиснути дусима нечистим ослобођени
бивају, јер је примио од Бога власт за живота и после смрти да ове одгони. Тако Бог
прославља славитеље своје.“65
Поређење – σύγκρισις. Поређење се јавља као засебна припремна вјежба. Но
такође се помиње као неизоставан чинилац похвале. Овдје треба поменути особеност
хагиографског израза коју је назначио још Аристотел својом теоријом о ентимему.
Под њим је подразумијевао „реторички силогизам“.66 У проблематику логике, топике
и аналитике сада нећемо улазити, али заиста не треба заобићи чињеницу да цијело
житије функционише по принципу ентимема, онако како га је Аристотел разумио. Та
се карактеристика пренебрегава при рецепцији житија, када се оно посматра као
књижевни/филолошки ентитет. Како би било јасније, неопходно је у неколико
реченица поменути шта је ентимем и у чему се разликује од класичног силогизма.
Силогизам је тип закључивања који је сачињен из двије премисе и закључка.
Обавезно се састоји од два појма и копуле.67 Силогистичко закључивање јесте
„упоређивање релација између сваког од два термина и трећег термина да би се
откриле међусобне релације двају термина“.68 С друге стране, ентимем је непотпуни
силогизам у коме су „једна премиса или закључак прећутно присутни, али нису
изражени“.69 Аристотелова тврдња да „сви говорници уверавају тако што као доказе
наводе примере или ентимеме и ништа друго“70 треба да буде схваћена у контексту
тога да се реторика служи вјероватним премисама. Индукција у реторици порађа
примјер, који даље ентимемским путем доводи до закључка. Али будући да
индукција даје вјероватне а не сигурне закључке, онда се и истинитост исказа заснива
на повјерењу.71
У сржи хришћанства је вјера, коју је Х. Јанарас својом општепознатом
дефиницијом образложио као „повјерење“.72 Вјеровање у Бога јесте лични акт
повјерења у његово обећање као личности, а не усклађивање према непобитним
доказима његовог постојања. Стога житија јесу потврда његове љубави према човјеку
и не успостављају неку општу, херметичну теорију богопознања, већ илуструју на
нивоу примјера могућност општења са Богом и благодат коју он излива појединцима.
Тако је житије на првом мјесту намијењено хришћанској заједници, а тек секундарно
65 Теодосије 1988, 287.
66 Aristotel 2008, 39.
67 Најпознатији је онај Аристотелов примјер: Сви људи су смртни. Сократ је човјек. Сократ
је смртан. При томе су „Сократ“ и „смртан“ појмови који су доведени у везу помоћу копуле
(раздијељеног термина) „људи“. Из тога је произашао закључак.
68 Коен–Нејгел 2004, 106.
69 Коен–Нејгел 2004, 107. Примјер ентимема који наводе М. Коен и Е. Нејгел јесте: „Овај лек
излечио је кашаљ моје кћери; дакле, овај лек ће излечити и мој кашаљ. Закључак је исправан на
основу прећутног признавања велике премисе Све што је лек за кашаљ моје кћери лек је и за
мој кашаљ“ (2004, 107). Изостављени могу бити прва премиса, друга премиса или закључак.
70 Aristotel 2008, 39.
71 Индукција није сигурно знање јер закључује о општем на основу низа примјера, али не
обухвата све примјере. Њени закључци су зато само вјероватни. На примјер, индуктивним
путем се може закључити да у Бањој Луци живе само бијелци, будући да се на улици готово
редовно срећу. Међутим, то је вјероватно, јер изостајање црнацау нашем видокругу није
сигуран доказ да их и нема, већ само појачавање вјероватноће.
72 Јанарас 2004, 24.
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и успутно нехришћанима. Та чињеница олакшава поређење, јер се оно заснива на
ентимемском принципу. Поређење захтијева закључивање о његовом смислу које је
могуће уколико се бесједник и слушаоци крећу на истој мисаоној равни. Ријетко је у
житију пуно поређење засновано на силогизму. Учесталије се јавља ентимемско
поређење у коме су прећутане релације неопходне за његово декодирање. Прећутане
су, јер се упућују слушаоцима којима су познате, те којима није неопходно наводити
све разлоге због којих је неко сличан Јову, Илији, Јовану Крститељу итд. Такође,
поређење у житијима каткад не мора слиједити лингвистички образац условљен
различитим копулама типа „као“, „попут“ и сл. Постоје случаји прећутног поређеља
типа:
ЖА: „Тако је Антоније говорио себи да у животу великог пустињака Илије
треба као у огледалу сагледати свој живот.“73
На поређења у житијима треба гледати са функционалног аспекта, а не
естетског. Она нису онеобичавање у говору, већ покушај докучивања истине о
светитељу, што прецизније одређивање његовог јестаства. Стога је најтеже
направити разлику између житијског функционалног поређења и стилских фигура
попут метафоре или антономазије. Свети Сва о оцу Симеону каже: „И просто рећи:
све своје имање у зајам издаде, јер други Авраам би, странопримац, земаљски анђео,
небески човек“.74 „Други Авраам“ била би стилска фигура антономазија. Међутим,
она се заснива на поређењу, те би се могло говорити о прикривеном поређењу.
Циљној групи којој је житије намијењено јасно је зашто је Симеон као Авраам, те му
Сава и мијења име у „Други Авраам“. То није исти случај као кад се Зевсово име
замијени одредницом „господар богова“. Зевс то заиста у митологији и јесте, али
Симеон није Авраам. Он постаје „други“ Авраам захваљујући заједничкој особини до
које се долази поређењем, које се може манифестовати и као метафора. У
Доментијановом Житију Светог Саве стоји молба остарјелом Немањи: „Дођи,
пастиру добри Богом дарованог ти стада, дођи и закољи се за нас, подобећи се
Владици своме.“75 Метафора доброг пастира заснована је, наравно, на поређењу
особина (Симеон – Христос), што је у духу ове стилске фигуре. Закључујемо да
поређење не мора бити јасно назначено, већ да се може манифестовати у различитим
облицима, али му је функција увијек иста – покушај што приближнијег и
адекватнијег израза о светитељу, а у складу са апофатичким начином говорења.
У односу на реторску праксу која је поређење смјештала у закључак,
хагиографски поступак се удаљио у том смислу што су поређења увезана са
појединачним догађајима или дјелима светитељевим, на основу којих се он доводи у
везу са библијским личностима (најчешће), приказујући се тако судиоником свете
заједнице. На примјер, Доментијан исписује поређење Мојсеја и Саве у вези са
Савином посјетом Синају. Да је поређење оставио за крај, сигурно би изгубило онај
ефекат који се желио постићи.
Јасно је да се поређењем у свим облицима прсутним у житијима испуњава
циљ поступка како су га видјели реторичари, јер оно „узвисује хваљени предмет када
га са другим упоредиш“.76
Закључак – ἐπίλογος. Завршни дио похвалне бесједе подразумијева
резимирање претходно изнесеног, а уз какав савјет или молбу. У житијима се та
73 Атанасије Александријски 2014, 89.
74 Свети Сава 1998, 151.Подвлачење наше.
75 Доментијан 2001, 59.Подвлачење наше.
76 Афтоније Ретор 1998, 113.

60

молба обично тиче слијеђења светитељевог примјера, али се она такође упућује и
самом светитељу како би заступао оне који му прибјегавају.
ЖА: „Прочитајте ове ријечи и осталој браћи да би научила какав би требало
да буде живот монаха и како би могли увидјети да Господ и Спаситељ Исус Христос
прославља оне који прослављају њега, и води до краја оне који му служе. И то не
само у небеском царству него их и овдје прославља – иако се они скривају и желе се
повући од свијета. Чини их познатима на свим странама, а због њихове врлине и
помоћи коју су пружали другима. Уколико узмогнете, прочитајте ово и паганима
како би и овако могли спознати то да је Господ наш Исус Христос Бог и Син Божји,
али да и хришћани који му истински служе и савјесно вјерују у њега доказују не само
да демони нису богови, као што Грци сматрају, него их и бацају под ноге и тјерају у
бјекство, као варалице и кваритеље рода људскога, а кроз Исуса Христа Господа
нашега, коме нека је слава у све вијекове. Амин.“77
ЖПК: „Нека и сви ми који читамо и слушамо, молитвама преподобнога,
оставивши зла дела и на добро се покајавши, Богу пођемо, и опроштај грехова овде
достигнемо и обновљење вечних блага добијамо, у томе самом Христу Исусу
Господу нашем, коме слава са Оцем, моћ, част и поклоњење заједно са светим духом,
и сада и свагдаи на веке векова, амин.“78
ЖКЈ: „Сврши се богоугодно житије у Господу блажене и христољубиве
Јелене, и би престављење њезино месеца фебруара у осми дан. Такви су били
подвизи и страдања и трпљења ове блажене, и тако прими (награду), као што чусте и
видесте. Да, добро је, љубимци, да и ревнујемо овоме, да се и ми удостојимо вечних
добара Христом Господом Богом нашим, коме слава и част и клањање, заједно са
Оцем и пресветим Духом.“79
Наведени параграфи указују на двије главне поруке закључака житија. Први
је да је житије примјер Божјег сатрудништва на земљи са онима који му се обрате. А
други је упућеност на нужност те заједнице, јер угледањем на светитељев примјер
слушаоци треба да се удостоје „обновљења вечних блага“, тј. обновљења раскинутог
јединства са Богом.
Опционалност похвалних елемената. Иако је засновано на похвали,
житије не робује њеној схеми. Одржава је, али не беспоговорно.Неке елементе
садржи, а неке не – у зависности од јунака о којем се пише, као и самог хагиографа.У
некимслучајевима јасно се разазнају сви елементи, док сеу другима поједини само
наговјештавају. Слично функцијама које је Владимир Проп уочио у народним
бајкама, уочавамо да се дијелови похвале на којима су реторичари инсистирали као
на незаобилазнима, без могућности изостављања, у житијима тако не јављају. Разлог
треба тражити у чињеници измијењеног система вриједности, јер хагиографу из
дванаестог, тринаестог или четрнаестог вијека, не може исто значити образовање, на
примјер, као и реторима софистичког доба.
8.
Овдје понуђено истраживање требало је да укаже на континуитет развоја
епидеиктичког бесједништва у правцу хришћанског житија источног типа. Житије
није постало некакав подтип похвале. Оно се од ње у свијести најстаријих писаца
77 Атанасије Александријски 2014, 237.
78 Теодосије 1988, 288.
79 Данило Други 2008, 132. ЖКЈ – Архиепископ Данило II, Житије краљице Јелене.
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није ни разликовало,80 јер је реторска традиција тога времена била свепрожимућа и
општеприхваћена.
Из прегледа античких ставова о епидеиктичком говорништву и његовим
поређењем са житијима које смо узели за примјер, те са закључцима Х. Лопарјева,
који је радио на неупоредиво већем корпусу, дошли смо до, како нам се чини, двају
закључака.Први закључак тиче се утемељености жанра на литургијској пракси
надгробног бесједништва, а други преосмишљавања реторског приступа и његовог
усклађивања са потребама хришћанске заједнице.
(1) Житија су у својој сржи надгробне бесједе. Занемаривање свих аспеката
настанка житија води погрешном закључку о њиховој генези. То се посебно односи
на пренебрегавање чињенице да су житија настала у литургијском окружењу старих
хришћана који су их читали на сабрањима. Житије се писало и пише само
упокојеним личностима, а обично чита на дан његовог/њеног помена. Како је
показано, у дане годишњих помена античких хероја изговаране су бесједе. Уобичајио
се међу хришћанима исти обичај, а како би се потоње генерације угледале на врлину
предака. Испрва су томе служили мартиријуми, али је врло брзо дошло до њихових
прерада. Мартиријуми нису у вези са епидеиктичким говорништвом, те се не могу
узети као зачеци житија у структуралном погледу. Они су послужили као извор
информација, а велики црквени оци 4. вијека говор о хришћанским херојима –
светитељима природно произносе у складу са античком реторском традицијом, коју
су познавали. Дакле, претпостављамо да житије није еволуирало из мартиријума,
него је задобило свој облик тек по окончању гоњења хришћана, када им је постало
слободно исповиједати хришћанство, а унутар традиције грчке културе (која не
подразумијева
и
религију).
Поређење
са
надгробним
бесједништвом
недвосмисленопоказује зависност. Томе у прилог посебно иде чињеница што се зна
да су нека рана житија и именована као „надгробне бесједе“.
(2) Житије у више или мање уочљивим дијеловима чува структуру
епидеиктичке бесједе. Будући да му је у основи надгробна бесједа, природно је да се
житије изводи сагласно захтјевима овога жанра. Међутим, будући да је кодификацији
жанра погодовало специфично културно позноантичко/рановизантијско окружење, за
рашчитавање поступака дјела из каснијег добра нужно је вратити се периоду
кодификације. Томе у прилог иде истраживање које је Х. Лопарјев провео над
житијима 8. и 9. вијека, при чему је сачинио њихову схему. Узета сама за себе, она не
говори много, јер констатује начин на који су дата житија сачињена. Међутим,
најдиректији су показатељ зависности житија од реторских захтјева. Због тога смо им
у раду и посветили толику пажњу. Консултујући и корпус који овдје није наведен,
због ограниченог простора, примијетили смо да сви елементи не партиципирају
једнако у изградњи житија. Штавише, неки су избачени, а неки више наглашени.
Тако смо дошли до закључка да се житије с временом одвојило од свог реторског
обрасца, што је био природан ток његове генезе. Ауторе који су писали директно под
утицајем реторских правила замијенили су они који су подражавали своје
претходнике, а не више реторске обрасце. Тако је у свијести хагиографа и слушалаца
створена лабавија схема у односу на ону реторску, и то у потпуности подређена новој
идеолошкој свијести, што је условило и несталност елемената структуре старе
епидеиктичке бесједе. Јасно је да је она очувана, понекад у траговима. Али таквим
траговима који су сигурни показатељи историје преображаја свијести о хероју од
античких времена до средњовјековног, па и модерног хришћанског свијета.
80 Hinterberger 2014, 39.

62

Извори
Aristotel (2008). Retorika. (M. Višić, prev.). Podgorica: Unireks.
Атанасије Александријски (2014). Житије Светог Антонија. (Д. Дојчиновић,
прев.). Бања Лука: Филолошки факултет.
Афтоније Ретор,Προγυμνάσματα. У:ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ ретора Афтонија:
припремне вежбе за беседнике (71–163). (Војислав Јелић, прев.). Нови Сад – Београд:
Матица српска – САНУ.
Библија или Свето писмо Старога и Новога завјета (2004). (Ђ. Даничић, В.
Караџић, прев.). Београд: Библијско сруштво Србије и Црне Горе.
Григорије Богослов (2004). Сабрана дела. (М. Р. Мијатов, прев.). Београд:
Хришћанска мисао.
Григорије Богослов (2006). Сабрана дела II. (М. Р. Мијатов, прев.). Београд:
Хришћанска мисао.
Данило Други. (2008). Животи краљева и архиепископа српских – Службе.
(Г. Мак Данијел, Д. Петровић, прир.). Београд: Просвета.
Доментијан. (2001). Житије Светог Саве. (Љ. Јухас Георгиевска, прев.).
Београд: Српска књижевна задруга
Елије Теон,Προγυμνάσματα. У: Kennedy, G. A. (ed.) (2003). Progymnasmata –
Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetorics (3–72). Atlanta: Society of Biblical
Literature.
Милаш, Н. (2004). Правила православне цркве с тумачењима. Књига II.
Београд – Шибеник: Истина.
Никола Софист, Προγυμνάσματα. У: Kennedy, G. A. (ed.) (2003).
Progymnasmata – Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetorics (131–172).
Atlanta: Society of Biblical Literature.
Перикле, У славу погинулих за отаџбину. У: Нушић, Б. (2009). Реторика:
наука о беседништву (235–240). (В. Јелић, прир.). Београд: Чигоја штампа.
Platon (1998). Ion, Lahet, Meneksen. (Ž. Senković, prev.). Zagreb: Hrvatski studiji
– Studia Croatica Sveučilišta u Zagrebu.
Свети Сава (1998). Сабрана дела. (Т. Јовановић, прев.). Београд: Српска
књижевна задруга.
Свето писмо – Нови завјет Господа нашега Исуса Христа (2008). (Комисија
Светог архијерејског синода СПЦ, прев.). Београд: Библијско друштво.
Теодосије. (1988). Житија. (Д. Богдановић, прир.). Београд: Просвета –
Српска књижевна задруга.
Хермоген,Προγυμνάσματα. У: Kennedy, G. A. (ed.) (2003). Progymnasmata –
GreekTextbooksofProseComposition and Rhetorics (74–88). Atlanta: Society of Biblical
Literature.
Литература
Goldhill, S. (2009). Rhetoric and the Second Sophistic. In: Gunderson, E. (ed.)
(2009). The Cambridge Companion to Ancient Rhetoric (228–241). New York: Cambridge
University Press.
Зизиулас, Ј. (2008). Јелинизам и хришћанство: сусрет два света. (П.
Драгутиновић, прев.). Београд: Хришћански културни центар.
Јанарас, Х. (2004). Азбучник вере. (С. Јакшић, прев.). Нови Сад: Беседа.

63

Jeger, V. (2007). Rano hrišćanstvo i grčka paideja. (B. Gligorić, prev.). Beograd:
Službeni glasnik.
Јелић, В. (1997). О дефиницији, историјату и значају припремних вежби. У:
ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ ретора Афтонија: припремне вежбе за беседнике (5–69). (Војислав
Јелић, прев.). Нови Сад – Београд: Матица српска – САНУ.
Kazhdan, A. P. (ed.) (1991). The Oxford Dictionary of Byzantium (I–III). New York –
Oxford: Oxford University Press.
Kennedy, G. A. (1983). Greek Rhetoric under Christian Emperors. Princeton:
Princeton University Press.
Kennedy, G. A. (1994). A New History of Classical Rhetoric. Princeton: Princeton
University Press.
Kennedy, G. A. (1999). Classical Rhetoric: Its Christian and Secular Tradition from
Ancient to Modern Times (2nd ed.). Chapel Hill – London: The University of North Carolina
Press.
Kennedy, G. A. (2003). ThePreliminaryExercisesofNicolaustheSophist. In:
Progymnasmata – Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetorics (129–131). Atlanta:
Society of Biblical Literature.
Коен, М., Нејгел, Е. (2004). Увод у логику и научни метод. (А. Крон, прев.).
Београд: Јасен.
Курцијус, Е. Р. (1996). Европска књижевност и латински средњи век. (Ј. Бабић,
прев.). Београд: Српска књижевна задруга.
Лопарев, Х. (1911). Византійскія Житія Святыхъ VIII–IX. У. Визанійскій
временникъ, томъ XVII (1–224). Санктпетербургъ: Императорская Академия наук.
Нушић, Б. (2009). Реторика: наука о беседништву. (В. Јелић, прир.). Београд:
Чигоја штампа.
Ристовић, Н. (2005). Старохришћански класицизам: позитивни ставови
старохришћанских писаца према античкој књизи. Београд: Чигоја штампа.
Скабаланович, М. (20014). Тумачење типика. Шибеник: Истина.
Трифуновић, Ђ. (1990). Азбучник српских средњовековних књижевних појмова.
Београд: Нолит.
Heath, M. (2009). Codificationofrhetoric. In: Gunderson, E. (ed.) (2009). The
Cambridge Companion to Ancient Rhetoric (59–73). New York: Cambridge University Press.
Herrick, Ј. А. (2000).The History and Theory of Rhetoric: An Introduction (2nd ed.).
Allyn&Bacon.
Hesk, J. (2009). Types of oratory. In: Gunderson, E. (ed.) (2009). The Cambridge
Companion to Ancient Rhetoric (145–161). New York: Cambridge University Press.
Hinterberger, M. (2014). Byzantine Hagiography and its Literary Genres. Some
Critical Observations. In: Efthymiadis, S. (ed.) (2014). The Ashgate Research Companion to
Byzantine Hagiography. Volume II: Genres and Context (26–60). Surrey: Ashgate.
Šagi Bunić, T. J. (1976). Povijest kršćanske literature. Prvi svezak. Patrologija od
početka do Sv. Irineja. Zagreb: Kršćanska Sadašnjost.

64

Danijel Dojčinović
LA RHETORIQUE EPIDICTIQUE ET LA STRUCTURE DE LA HAGIOGRAPHIE
Dans cette étude, nous soulignons l’essentiel de l’influence qu’a eu la rhétorique
épidictique de tradition hellénique sur la poétique des hagiographies, notamment celles de
La Vie d’Antoine et de La Vie de Saint Pierre de Koriša. Tout au long de ce travail nous
portons une attention particulière à la période où ce genre fut constitué et où le lien avec la
tradition antique fut le plus fort. Les hagiographes ultérieurs écriront ayant pour modèle les
prédécesseurs qui créaient sous l’influence directe de l’éducation grecque classique.
L’accent sera ensuite mis sur les exercices préparatoires pour les orateurs (progymnasmata)
qui circulaient dans les écoles de rhéteurs. Vu que les précurseurs du genre fréquentaient
eux-mêmes les cours dans ces écoles ou étaient au moins au courant de ce qu’on enseignait
là-bas, nous ne pouvons que conclure que les hagiographies doivent beaucoup à l’éducation
rhétorique de ses premiers auteurs.
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ВИЗАНТИЈСКИ РОМАН ВАРЛААМ И ЈОАСАФ.
(Савремени поглед)
Апстракт: Стари средњовековни византијски роман Варлаам и Јоасаф,
који се приписује чувеном Јовану Дамаскину у одличном преводу на савремени српски
језик проф. Т. Јовановића, и данас плени чистотом срца и вере двојице његових
главних актера, пустињака Варлаама и царевића и цара Јоасафа. Користећи се
искуствима савременог проучавања романа као најомиљенијег жанра у
књижевности данас у свету, у тексту се настоји да се укаже на његову романескну
структуру која се, са главном причом о оцу и сину, оцу моћном цару и сину свесном
људске немоћи и о пустињаку који се нашао међу њима и (поучним) причама унутар
те главне приче, чини не само допадљивом него и, иако сва у архаичном свету,
модерном.
Кључне речи: Византијски роман, житијна књижевност, бекство од оца,
приче у причи, прича о Другоме, вера, љубав.
Најпре, да још једном осмотримо питање жанра овог дела које представља
ватрену апологију хришћанства1; је ли то роман или житије (повест и приповетка се
морају искључити из овог разматрања2), иако је оно од његовог аутора означено као
житије (Варлаам и Јоасаф, 2005: 24)3? Житије, у најкраћем, описује живот некога
1 Православная богословска яэнциклопедIя, под редакцией проф. А. П. Лопухина, том III,
Петроградь, Странникь: 1902, с. 138.
2 Што се тиче жанровског одређења, терминологије, на српском језику. На руском то јесте
повест, и та је реч садржана у самом наслову дела: Повесть о Варлааме и Иоасафе.
3 И његов преводилац на савремени српски језик га је тако означио: Житије Варлаама и
Јоасафа. ,,По свему судећи, најуобичајенији назив у српским преписима именује ово дело као
Житије Варлаама и Јоасафа, што делу даје јасна жанровска одређења. У ликовним
представама у старом српском живопису уз ликове Варлаама и Јоасафа скоро искључиво стоје
сигнатуре којима се означава да су мотиви из Житија Варлаама и Јоасафа“ (Јовановић, 2005:
11–12). С њим се слаже и његова колегиница, професорка Љ. Јухас-Георгијевска: ,,Оправдано
је стога о овом делу говорити као о житију“ (Јухас-Георгијевска, 96). Да је то житије сматра
и И. Н. Лебедева, данас, без сумње, највећи руски ауторитет када је у питању ово дело:
,,Повесть воспринималась и как вымысел, и как жизнеописание реальносуществовавших
подвижников, т. е. как произведение агиографического жанра, как житие”.– Повесть о
Варлааме и Иоасафе, подг. текста, исслед. и комм. И. Н. Лебедевои. Ленинград, 1985. с. 30.
Да, али је питање колико се онда знало за роман? И Теодосијево Житије Светога Саве је
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свеца. Варлаам и Јоасаф су светитељи, празнују се на дан 2. децембра, по новом, или
19. новембра, по старом календару, као Свети преподобни Варлаам и Јоасаф,
царевић, односно као Мученик Варлаам и преподобни Јоасаф. Али, иако је Варлааму
у том двоименом називу дата предност, нема описа његовог живота (а ни подвига;
ако се изузме узоран, подвижнички живот у пустињи, једини његов подвиг је
преобраћање младог Јоасафа из неверника у фанатичног верника). С друге стране,
под појмом романа данас се узима свака већа фикционална прозна целина, са најмање
једним главним ликом и бар два-три споредна и неком (некаквом) радњом, збивањем
унутар њега (тог његовог времена). Дакле, Варлаам и Јоасаф је роман. Духовни
роман, како истичу старији руски истраживачи Пипин и Веселовски, као и Украјинац
Франко (Силентиев, 2014: 165). Роман о младом Јоасафу, царевићу, његовом
одрастању, сазнавању света, сукобу с оцем, очевом многобожачком религијом и
усвајања оног веровања које је управо његов отац немилосрдно и свесрдно и
неуморно прогањао. Ипак, можда је најправедније (најпрецизније) ово дело означити
као ,,средњовековна романескна повест у форми житија“, као што је то учинио М. Н.
Сперански (1911:92) или мешавином романа и хагиографије, попут Л. Брејеа4.
Начин на који је ово омиљено дело у средњем веку5 превео проф. Т.
Јовановић на савремени српски језик представља подвиг – како за преводиоца тако и
за језик на који је превод сачињен6. Изузимајући понеку синтагму (,,човек лепитељ“,
стр. 68, или по неку реч, као глагол ,,труђаше“, стр. 195), српски језик је овим
преводом просто пропевао: такав ритам, таква мелодичност, таква моћ језика! Не
треба трагати за посебним примерима, може се узети било која реченица, било који
пасус, чак и насумице одабран, и та моћ језика, та његова лепота (рекао бих,
новооткривена, као да је била запретена у времену) показаће се. Управо стога
зачуђује што је преводилац преводио и већ превођено, и то исто тако врхунски
превођено, библијске цитате, преводе В. С. Караџића и Ђ. Даничића. Црква, односно
људи (из) цркве то могу чинити; црква има свој језик и своју граматику, њој је важно
да (нешто) каже, не и како да каже, њеним људима лепота исказа и осећање за језик
нису ни много битни, што је, на крају крајева, сасвим разумљиво! Проф. Т. Јовановић
је пропустио прилику да да упоредно оба превода (свој и Даничићев и Караџићев),
барем тамо где су библијски цитати дословно преузети, а тамо где нису, где је он
наводио текст према старозаветним или новозаветним писцима, могао је остати
његов превод (руски превод Варлаама и Јоасафа не садржи то према). Том
мешавином савременог српског језика са језиком В. С. Караџића и Ђ. Даничића, само
дело би још више добило на значају и у њему би се јасније назначило старо (Варлаам
и Јоасаф) и још старије (Библија). Вуковим и Даничићевим преводом Новог и Старог
завета, да подсетимо (чак и да покаткад и понегде нису сасвим прецизни), српски
језик и народ су добили своју Библију, печат (знамење) оригиналности, дакле ретку и
житије, али се може тумачити и као роман! – Драгољуб Павловић нема никакву дилему кад је у
питању жанр овог дела; то је роман (Павловић, 1971: 45). Истичући да ,,византијски роман
једва да је постојао“, С. Ранисмен наглашава: ,,Ali jedan veliki vizantijski roman bila je religiozna
i moralna romansa Varlaam i Josafat (…)“ (Ranisimen, 1964: 246–247).
4 ,,Čudno delo, mešavina romana i hagiografije je život Varlaama i Joasafa, smatranih svecima (…)“
(Breje, 1976: 334).
5 То је ,,једно штиво чија распрострањеност и омиљеност прелазе границе обичног књижевног
дела“ (Бек, 1967: 156).
6 Љ. Јухас-Георгијевска истиче само да је то учињено ,,у пријемчевом облику“ (ЈухасГеоргијевска, 2015: 93). А на крају: ,,Треба истаћи да је превод који је начинио Томислав
Јовановић веома добар: успешно су репродуковани смисао и дух оригинала“ (Исто, стр. 101).
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изузетну драгоценост. Покушај, на пример, новог (Синодалног) превода Новог завета
на наш језик из 1984. године није успео, односно није се примио. У њему је, примера
ради, реч ријеч на почетку Јеванђеља по Јовану (У почетку бјеше ријеч, и ријеч бјеше
у Бога, и Бог бјеше ријеч), кључна реч Новог завета и целог Светог писма, замењена
речју логос.7 (У почетку бјеше Логос, и Логос бјеше у Бога, и Логос бјеше Бог).
Могло би се, из те перспективе, помислити да је генијални Вук, како је био неук,
погрешио, али ако погледамо руске и енглеске преводе Новог завета (па и хрватски,
нама најближи језик) тамо је свуда, као код Вука, реч: В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог, на руском; In the beginning was the Word, and the Word
was vith God, and the Word was God, на енглеском; U početku bijaše Riječi Riječ bijaše u
Boga i Riječ bijaše Bog, у хрватској библији. Једино што би се ту могло исправно
учинити је да се уради једно критичко издање Српске библије (с Даничићевим и
Вуковим преводом) у којима ће се указати на недовољно прецизна места у тим
њиховим преводима. То би управо могао учинити проф. Т. Јовановић (овим преводом
он се за то најбоље препоручио), сам или у сарадњи с другима.
Дело је, сигурно, имало утицаја на развој српске средњовековне књижевности.
Просто је невероватно да се не помиње у Доментијановом и Теодосијевом житију о Св.
Сави, јер је Јоасаф прототип за све царске (владарске) синове који се одричу престола и
царске славе. Изричито се помиње тек у Животу краља Милутина Данила Другог.
Обраћајући се Господу, Милутин изговара следеће речи:
Ево сам у старости мојих дана, но, Господе цару векова, дај ми слузи Твоме
по срцу моме мужа света и праведна, који ће ме водити до краја, страх твој
примивши, и држати га у моме малаксалом срцу, као што си даровао на просвећење
душе многочасном Јоасафу преподобнога оца Варлаама, који га просвети разумном
светлошћу и одагна од душе његове велику таму помрачења и усади страх Божји у
многоразумном срцу његову, да чини добро пред Господом (Данило, 1988: 142–143).
Српско рукописно наслеђе Варлаама и Јоасафа једно је од најпосебнијих и
најособенијих у словенском свету. О томе је писала И. Н. Лебедева8.
7,,Грч. logos, реч, говор; ум, разум, моћ мишљења и расуђивања; (...) у хришћ. теологији:
божанска природа Исуса Христа (у Јовановом Еванђељу)“ (Вујаклија, 1980: 515). ,,Riječ, govor,
gramatički iskaz, svojstvo, istina, slava, (kvaliteta), red, volja, razum, ljudski pojam, um, učenje,
istinito učenje, zakon (mjera), postupak, dokaz, matematski aksiom, božji um, klica postojanja i božja
riječ (posrednik)“ (Filipović, 1989: 192). ,,Logos (grč. iskaz, princip, zakon, um, mera). (…) Logos
takođe ima drugi aspekat: on nam omogućava da pojmimo principe i oblike, to jest on je aspekat
našeg ličnog rasuđivanja. Shvatanje se pomešalo sa hrišćanskim učenjem kada je logos postao Božji
instrument u razvoju (spasenju) sveta“ (Blekburn, 1999: 240). То универзално исходиште придаје
му и Академијин Речник: ,,један од основних појмова грчке и хеленистичке, а затим јеврејске и
хришћанске филозофије и теологије, у коме се основно значење, реч, говор, предање’
проширује, добијајући смисао нечега што је у основи света и збивања у њему“ (Речник, 1981:
537–538). Слично тумачење налазимо и у Новој руској енциклопедији: ,,понятие, мысль, разум
– понятие философии, означающее одновременно ,мысль’, ,слово’ и ,смысл’ (понятие,
принцип, причина, основание) вещи или события“. Новая российя энциклопедия, гл редактор
В. И. Данилов-Данильян, том IX (2), ИНФРА-М, Москва: 2013. с. 504. Занимљиво је да Речник
српскохрватскога књижевног језика Матице српске ову реч уопште није узео у разматрање!
8 Истичући да ,,в настоящее время известны три древнеславянских перевода Повести:
древнерусский, сербский и среднеболгарский”, она о српском преводу пише следеће:
,,Сербский перевод былсделан, по-видимому, на Афоне, время его установить трудно,
старейшие списки относятся к XIV в. Уже в житии краля Стефана Милутина (1275—1321),
составленном архиепископом Даниилом Сербским, цитируется Повести, а в росписи
Студеницкой богородичной церкви, сделанной в 1209 г. при Савве Сербском, есть
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Иако смо се, бирајући између два жанра, између две могућности (,,А избор је
када се између два понуђена намисли и изабере пре једно него друго“, Варлаам и
Јоасаф, с. 98) одлучили за роман, треба рећи да је он без развијене структуре романа.
Радња у њему збива се углавном у одајама царевића Јоасафа и на двору његовог оца,
цара Авенира, у граду, а тек нешто мало изван града (и царског двора), у пустињама или
на путу до њих. Али, роман садржи и неколико поучних, алегоријских прича које га
чине разуђенијим, занимљивијим и, на крају, можда и више сложенијим него што то на
први поглед изгледа. Неке од њих су посебно истакнуте и назначене: (,,О инорогу“,
,,Прича о неком цару и о убогом“, ,,Прича о срнићу неког богаташа“), а неке нису
(Прича о човеку исцелитељу речју, Прича о неком великом и славном цару који се
поклонио пред два мужа у раздераним и блатњавим хаљинама – са Причом о гласнику с
трубом и Причом о четири ковчега, уоквиру ње – затим Прича о човеку и славују, Прича
о човеку који имаше три друга, Прича о неком великом граду у коме су грађани
постављали странце себи за цара а потом их прогањали, Прича о неком веома
разборитом младићу, Прича о неком царевићу коме се допала похота и љубав жена
више од свега другог). Те мудрословне приче унутар главне приче разбијају модел
унисоног приповедања чинећи га интересантнијим, с једне стране, а са друге, активно
усмеравају свест читаоца према збивањима у роману, утичући васпитно на њега.
Роман Варлаам и Јоасаф је прича/бајка о изгубљеном и поново нађеном
животу, односно смислу живота; о жртвовању, о давању малог да би се добило много
или о давању свега да би се задобила нада; о замени видљивог за невидљиво; о
непрестаном усавршавању овог живота, да би се стекао други, вечни, савршени живот...
Прича о оцу-цару који је дуго чезнуо за сином (наследником), па када га је
добио, овај није хтео да иде његовим, уобичајеним, него својим путем, који је био
сасвим друго, сасвим супротно од његовог и од његове власти и државне управе.
Или, прича о злом оцу који је бесомучно прогањао и уништавао где је чуо и
где је стигао хришћане да би, авај, његов син узоран у свему, прва његова узданица –
постао један од њих. Прогон против хришћана окренуо се у прогон против њега,
изнутра, отуда одакле је најмање очекивао!
Не зна се ко је аутор овог дела, заправо, ко је монах Јован који се потписао
као аутор, како се у уводној белешци, односно наслову истиче: ,,Ово души корисно
писање, у коме је житије свагда достојних спомињања и божаствених Варлаама и
Јоасафа, пренесе часни и добродетељни муж манастира Светога Саве монах Јован из
унутрашњости Етиопске земље, зване Индије, у свети град“ (Варлаам и Јоасаф, 2005:
24). У монаху Јовану многи налазе славног Јована Дамаскина9.
Иако је у основи романа староиндијска прича о Буди10, све је, осим имена –
изображение Варлаама и Иоасафа. Сербский перевод Повести широко распространился у
сербов, болгар и русских. Наполях Киевской Псалтири 1397 г. есть иллюстрация притчи об
инороге, к которой приписан текст из сербского перевода Повести. В XVII в. известен полный
русский список этого перевода (ГПБ, Соф. собр., № 1365). П. по этому изводу трижды
издаваласьна Руси: в Кутейне в 1637 г. на белорусском языке, в 1680 г. в Москве Симеоном
Полоцким, в 1689 г. в Киеве в составе миней Димитрия Ростовского.” – (Лебедева, 1989: 528)
9 ,,Да Јован из манастира Св. Саве, за кога пледира nubestestumи који стварно мора да је аутор, није
нико други ду чувени теолог Јован Дамаскин, назире се и из стилских разлога“ (Бек, 1967: 156).
10 Делојеса ,,неоспорно будистичким коренима“, истиче Х. Г. Бек (1967: 155). ,,Овај, најславнији и
најбољи духовни роман средњег века’ није у ствари ништа друго до христијанизирана легенда о
Буди, осниовачу бидистичке религије“ (Павловић, 1971: 49). ,,Житије Варлаама и Јоасафа,
укључено у канонску византијско-православну хагиографију, чувена је хришћансковизантијска
прерада из VII века индијске легенде о Буди (Панчатантра), која европском свету преноси
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Авенир, Јоасаф, Варлаам, Зардан, Арахија, Нахир (звездочатац), Тевда, још један маг),
Варахије – хришћанска тематика, библијска, односно новозаветна (наводи из Старог
завета су ту да поткрепе потоња збивања у Новом). То је, у најкраћем, живот по
Јеванђељу.
Али Јоасаф, царевић моћнога цара, готово да ни није имао свој живот!
И поред тога што је, дакле, све упућивало на другачији исход. ,,Док цар
провођаше у таквој саблазни и љутој преласти, роди му се дете, красно изгледом. И од
саме те красоте процветале на њему прознаменова се будућност, јер говораху да се још
никада у тој земљи не појави тако радосно и прекрасно дете“ (Варлаам и Јоасаф, 2005:
33). Или, можда баш што је упућивало: ,,Како ме учи кретање звезда, о царе, твоје сада
рођено дете неће бити у твом царству, него у новом, још бољем и неупоредиво већем, а
мислим да ће примити и хришћанску веру коју ти прогониш. И ја не очекујем да ће ово
провиђење и очекивање бити изневерени“ (Варлаам и Јоасаф, 2005: 33).
Ово провиђење и очекивање најмудријег царевог звездочатца неће бити
изневерено, али ће царево очекивање бити изневерено. И цар одмах хита да га
предупреди. Обазриво и с нежношћу, затвара царевића у палату за њега изграђену,
окруживши га светлошћу и добротом, како не би ништа од зла у свету видео (ни
смрт, ни старост, ни болест), ,,нити најмање речи о Христу и о његовим заповестима
да чује“ (Варлаам и Јоасаф, 2005: 34). А ,,онима који беху са њим даваше заповести
да он ништа не сазна од тегоба овога живота“ (Варлаам и Јоасаф, 2005: 39). За сина
је он, тако, створио други свет. То јест, мислио је, да га је створио. Није рачунао на
његову оштровидост. У ствари, учинио је супротно, тим својим прекрајањем лица
света он је баш скренуо пажњу свога сина на њега: ,,Желим да видим све оно што је
ван ових врата“, рекао је он изричито оцу (Варлаам и Јоасаф, 2005: 41).
Цар га ставља у позицију да у свету види само добро, али умног царевића то не
спречава да открије оно што је од њега скривано. Спознавши за болест и за смрт,
почиње да размишља о будућем времену: ,,Када ће ме, дакле, задесити смрт и ко ће се
сећати мене после смрти? Временом ће се све предати забораву. И ако умрем, у
ништавилу, распашћу се. Или ће постојати други живот?“ (Варлаам и Јоасаф, 2005: 43).
Други живот... То је оно што је определило Јоасафа.
За тај живот му је био потребан посредник. Неко ко је већ био у њему. То је
био пустињак Варлаам. Иако далеко од царевића, бејући ,,у некој пустињи у
Сенаридској земљи“, чуо је ,,провиђењем неког откровења“ за њега. Да би доспео до
царевог сина, послужио се лукавством. Драги каменза који је рекао да га је поседовао
требало је да му омогући пролаз до њега. То је, у истини, био драги камен, али у
симболичном смислу, као камен мудрости. Мудрост је, међутим, долазила са њим.
Роман који је конципиран у облику дијалога, постаје у једном необично
дугом временском следу готово искључиво монолог. Варлаам прича, Јоасаф жељан
нових сазнања, (,,иштем да чујем“), слуша.
Младом Јоасафу који је чезнуо за истином и хармонијом правдољубивости у
свету, Варлаам говори (излаже) суштину Новог завета и хришћанства. Заправо,
говори му о другом и другачијем. О ономе што је младић само наслућивао. И оно за
чим је жудио.
традицију источњачке философије и постаје обавезна лектира монаха и световњака“ (Богдановић,
1980: 231–232). Проф. Т. Јовановића донекле коригује овакве ставове. Позивајући се на
истраживања Х. Зотенберга, он истиче: ,,По њему Будина историја била је узор и образац за
настанак Повести о Варлааму и Јоасафу на грчком језику у Персији до почетка VII века. Грчки
текст узима се као аутохтон, јер није превод са било ког другог језика“ (Јовановић, 2005: 7).
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Тајна оног ,,бесценог камена“ (с) којим је Варлаам доспео пред њим, сад се
откривала у свој својој лепоти!
Ништавило је оно што је мучило Јоасафа; је ли ово (овај мрски свет) све или
има још нешто друго: ,,Да ли се у ништавилу растајемо као људи, или постоји неки
други живот по изласку одавде?“ (Варлаам и Јоасаф, 2005: 57). Добија онај одговор
којем је стремило његово племенито биће. Све се једном поравнава; постоји овде, а
постоји и онамо. Питање о другом животу се уопште не поставља и он се не доводи
у сумњу: ,,Ако не би било ускрснућа, многи праведници у овом животу били би
озлобљени, мучени незаконито и убијани, (...). Овде, дакле, зли узимају блага, а
онамо ће они који од њих сагреше бити мучени, а добри, који се овде муче, онамо ће
бити наследници добра“ (Варлаам и Јоасаф, 2005: 60). Бесконачност добра и
бесконачно добро! ,,Јер мноштво Божјих милосрђа није могуће избројати, а велику
милост његовог милосрђа није могуће измерити“ (Варлаам и Јоасаф, 2005: 76–77).
Варлаам му говори и о пустиножитељима, својој сабраћи, који ,,стекавши духовне
очи, гледаху свагда онај страшни час, а виђење будућих блага и вечних мука беше им
неразлучиво у срцима и постараше се страдати да би задобили вечни живот“
(Варлаам и Јоасаф, 2005: 84). Они који су се оскудицом борили против оскудице, да
би оскудицом стекли немерљиво богатство! Варлаам, ,,богоучени муж“ који
,,ношаше на уснама цео Стари и Нови завет, и покретан Божјим Духом просвети га
истинитим богоразумом“, оставља му узор, један који замењује све: ,,Веруј у Сина
Божјег који ради милосрђа постаде човек милости, примивши све ради људске
природе и страдања без поговора, и огладне, и ожедне, и усну, и потруди се, и
ожалости се људском природом и за безакоња наша одведен би у смрт“ (Варлаам и
Јоасаф, 2005: 116–117).
Пошто га је крстио и утврдио у вери, ,,божествени Варлаам“ је могао мирно
отићи. Но, на Јоасафа су одмах кренула многа искушења. У исто време, отпочела је и
потрага за отишавшим Варлаамом. Арахије, царев човек од поверења, не налази
Варлаама, али налази оне који су га нашли (знали). Оно како су они о њему говорили,
најбоље је указивало на Варлаамову величину. На Арахијево набусито ,,Где је
саблазнитељонај који преласти царевог сина?“, они мирно одговарају: ,,Нема таквог
међу нама нити ће га бити, јер побеже од нас гоњен Христовом благодаћу“ (Варлаам
и Јоасаф, 2005: 134). А када Арахије, потом, би приморан да именом означи онога
кога тражи, добија одговор који говори о премоћи оних који су изгледали тако
немоћно: ,,Ако, дакле, иштеш Варлаама требало је свима да кажеш где је онај који из
преласти врати и спасе царевог сина?“ То је лекција скрајнутих својом вољом
силнику великог цара. ,,Ако би он хтео да вас види, изашао би вам у сусрет, а нама
није долично да вам покажемо његов дом“ (Варлаам и Јоасаф, 2005: 135). Ко је ту
моћан, а ко немоћан? Дакле, ништа није зависило од оних који су га тражили, ма како
моћни били, него само од онога кога су тражили, ма како он немоћан био!
Његови сабрати немају страха ни пред самим царем. Напротив! Свесни да је
добро, виши циљ којем су служили, непобедиво: ,,А уколико нам за правоверност
нанесеш зло, тиме нам више чиниш добро, (...)“ (Варлаам и Јоасаф, 2005: 138).
Цар чини све да врати сина на пут којим је сам ишао. Шта све није
предузимао, којим се све лукавствима није служио?! Све, осим силе и насиља над
сином! Тако да до очекиваног трагичног сукоба између оца цара и насилника и сина,
наследника и ненасилника, ипак није дошло. Ако је у цару Авениру било нешто
добро, то је била та његова љубав према сину. Осим тога, он је и поштовао задату
реч. Када му његова последња узданица у покушају синовљевог преобраћања говори,
додворавајући му се, наравно, како је чуо за његову победу над Галилејцима, цар му
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скрушено признаје: ,,Не победисмо, о старче, не победисмо, него више крепко
побеђени бејасмо“. А када ни тај (најновији, Тевдин) покушај преобраћања младог
царевића није дао резултата, принуђен је да слуша похвалу своме сину, на једној
страни, и о свом дефинитивном поразу, на другој: ,,Заиста, о царе, Дух Свети живи у
твом сину, али, ако ћемо право побеђени бејасмо и око тога немам нити једног
одговора, а нити очима можемо погледати на оно што нам рече. Велик је заиста
хришћански Бог, велика је вера њихова, велике су тајне њихове“ (Варлаам и Јоасаф,
2005: 193).
Тако се догодило и онда када ни подела царства између оца и сина што је
било ново, последње искушење за Јоасафа (стратези његовог преобраћања рачунали
су да испробају још и то, не би ли се несаломиви сломио, полакомио на власт!).
Уместо тога, он је у свом делу царства подигао праву јеванђељску заједницу: ,,Јер не
привуче народ у царство страх нити мучење, него жеља према њему и љубав од срца,
која беше усађена у душе свих и од Бога и од доброг његовог живота“ (Варлаам и
Јоасаф, 2005: 199). И то је оно што је, најзад, поразило цара! Бринуло га је једино зло
које је чинио:
видим да наше све ишчезава, као што дим нестаје, а твоја вера сија јаче
него сунце. Схватих да је истина што ми ти говораше и да нас покриваше дубока и
нечиста тама, да се од ње није могла назрети истина нити Творац свих познати.
Очи ми се затворише да не хтедосмо видети колико ти зла нанесмо, а, авај мени, од
хришћана не мало поубијасмо, што их крепише непобедивом силом да до краја
одолеше нашој суровости (Варлаам и Јоасаф, 2005: 200).
Али је ту син да га утеши: ,,Не доликује да оно што је у неком броју победи
оно што је безбројно“ (Варлаам и Јоасаф, 2005: 205).
Отац је захваљујући сину и умро као покорни хришћанин. После тога,
Јоасафу је још остало да преда престо и да се упути у пустињу, за Варлаамом. Он је у
његовој свести био оно знамење будућег живота које се откривало у овом данас11.
Али народу је било тешко да се одвоји од њега, његов покушај да побегне осујећен је
и он је морао да се врати. Јоасафову одлучност ипак ништа није могло да сломи, ни
молбе, ни сузе поданика, и он се поново дао на пут. Након необично дуге потраге за
Варлаамовим стаништем, успео је да га нађе и да му се нађе у смрти; он као да је
само њега чекао да умре. Пре тога је увидео како је Јоасаф прешао дуг пут до ,,онога
кога није било лако познати“ (Варлаам и Јоасаф, 2005: 218). Када то каже он који га
је најбоље познавао, онда је јасно колико се млади Јоасаф трансформисао, изменио,
усавршио у одрицању!
Благи, несрдиви, а упорни Јоасаф, син моћног цара, доспео је, одрекавши се
свега, свих пролазних задовољстава и свих привилегија, до свога циља, ,,удостоји се
видети Христа и са њим да буде, радујући се свагда Христовој красоти. Предавши му
у руке душу, пређе на страну живих, (...)“ (Варлаам и Јоасаф, 2005: 228).
(Овде је занимљиво осмотрити на час ко то каже да се он удостоји видети
Христа? Писац, разуме се, ко други? Али, како то он може да зна? Тако што је
заменио перспективу приповедања; напустио је на трен, своју за рачун оних који су
присуствовали последњим часовима Јоасафовим!)
Како је он, на крају се можемо запитати, предодређен за царски престо,
могао да прође кроз сва искушења и остане чист, неоскврњен, до краја посвећен свом
тешком путу? Могуће је отуд, јер је био јединствен, јединствена појава у свету!
11 ,,Свеколика љубав између Варлаама и Јоасафа обележила је дело до те мере да је постала
метафора жудње за Христом“ (Јовановић, 2005: 8).
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Вратимо се, за тренутак, на сам почетак, на знамење његовог рођења: ,,И од саме те
красоте процветале на њему прознаменова се будућност, (...)“ (Варлаам и Јоасаф,
2005: 33).
И још нешто. У Јоасафу, јунаку романа Варлаам и Јосаф, огледала се цела
Византија. ,,Овај свет био је глупа травестија, којој бол и тужне успомене и слутње
нису дали мира. Мир и права срећа налазили су се на оном свету. Шта је Цар, раван
апостолима, шта чак и сам Цариград, велики Град, драг Богу и његовој мајци, када се
пореде са Христом Спаситељем и славним дворовима неба?“ (Ранисимен, 1964: 300).
У томе је, можда, садржана и највећа вредност овог романа.
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Dragomir Kostić
BYZANTINE NOVEL BARLAAM AND IOASAPH
(Modern view)
Novel Barlaam and Ioasaph the story/fairy tale about the lost and again found life,
that is the meaning of life; about sacrifice, about giving a little to afford a lot, or about
giving everything to be gained hope; about replacing the visible to the invisible; the
continuous specialization of this life, that acquire a second, eternal, perfect life ...
The story about a father-emperor who long yearned for a son (successor), so when
he got him, son would not go to his, the usual, but on its own way, which was quite
different, quite the opposite of his way and of his government and state administration.
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ЈЕЗИК САКРАЛНОГ И САКРАЛНО У ЈЕЗИКУ:ТЕОРИЈСКОМЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ И СФЕРЕ ИСТРАЖИВАЊА*
Апстракт: Рад представља покушај разматрања теоријско-методолошких
претпоставки и праваца истраживања језика сакралне сфере у савременој
лингвистици, посебно у дисциплини новијег датума формираној на пресеку
лингвистике и теологије – теолингвистици.
Кључне речи: теорија и методологија лингвистичких истраживања, језик
сакралног, религијски дискурс, теолингвистика, теонема.
1.1. У лингвистици је традиционално прихваћена подела на две групе
дисциплина које је конституишу – екстерну и иманентну лингвистику. У нешто
детаљнијој подели, коју у енциклопедијском чланку нормативног карактера наводи Ј. С.
Степанов, издвајају се следеће области науке о језику: 1) дисциплине о унутрашњем
устројству језика, „унутарња лингвистика“ – фонетика и фонологија (са издвајањем
прозодије), граматика са поделом на морфологију и синтаксу (понекад са издвајањем
морфонологије), лексикологија (са издвајањем фразелогије), семантика (понекад са
издвајањем семасиологије), стилистика; типологија; 2) дисциплине везане за историјски
развој језика: историја језика, историјска граматика (понекад као синоним за историју
језика у ширем значењу), упоредно-историјска граматика, историја књижевних језика,
етимологија; 3) дисциплине везане за функционисање језика у друштву, „екстерна
лингвистика“ – дијалектологија, лингвистичка географија, ареална лингвистика,
социолингвистика; 4) дисциплине које се баве комплексним проблемима и појављују се
у граничним областима наука – психолингвистика, математичка лингвистика,
инжењерска лингвистика (понекад се поима као апликативна дисциплина), примењене
лингвистичке дисциплине у ужем смислу – експериментална фонетика, лексикографија,
лингвостатистика, палеографија, историја писмености, лингвистичко дешифровање
непознатих писама и друге1.
1.2. Терминолошко супротстављање иманентне и екстерне (трансценденталне)
лингвистике везује се за учење Фернинанда де Сосира, у коме налазимо контраст између
језика и говора, синхроније и дијахроније. У иманентне елементе језика, који
представљају предмет изучавања лингвистике у ужем смислу (унутрашње, иманентне
* Рад је израђен у оквиру пројекта „Српска теологија у ХХI веку: фундаменталне претпоставке
теолошких дисциплина у европском контексту – историјска и савремена перспектива“,
потпројекат „Славистичка истраживања у теолингвистици“, који финансијски подржава
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (евиденциони број
пројекта 179078).
1 Исп. Степанов 1978: 471.
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лингвистике), спада систем језика, који се потчињава сопственом поретку. За изучавање
тога система, по мишљењу Фернинанда де Сосира, „нема никакве неопходности
познавати услове у којима се развијао овај или онај језик“2. Контраст између унутарње и
спољне лингвистике може се илустровати упоређењем језика са шаховском игром: „Као
што су историјат игре, материјал и облик фигура спољашњи чиниоци који нису битни за
сама правила игре, тако и историја језика и утицај спољашњих фактора на њега нису
важни за сам језички систем. Унутарња лингвистика подразумева „правила игре“ у
оквиру језика, сам систем језичких јединица и њихове односе, као и функционисање
јединица унутар система“3. По мишљењу Фернинанда де Сосира, „иманентно је све оно
што у одређеној мери доприноси варирању и варијацијама у самом систему“4.
1.3. У унутарњу лингвистику спадају: општа лингвистика (која проучава
општејезичке категорије), упоредно-историјска и контрастивна лингвистика (истражује
генетске и типолошке односе између разних језика), затим области лингвистике које
изучавају разне нивое језичког система: фонетика, фонологија, граматика (морфологија,
дериватологија, синтакса), лексикологија, фразеологија.Историјом формирања језичког
система бави се историја језика (историјска фонетика, фонологија, дериватологија,
морфологија, синтакса, лексикологија) и етимологија; властита имена изучава
ономастика, укључујући топонимију и антропонимију5.
1.4. Екстерна (трансцендентална) лингвистика јесте област науке о језику
која проучава укупност етничких, социјалних, историјских и географских чинилаца
који су непосредно повезани са развојем језика. Фернинанд де Сосир сматрао је да
култура народа, његова историја, обичаји, односи између језика и друштвених
институција (школа, Црква и слично), географска дистрибуција језика и језички
контакти могу вршити утицај на развој језика, али је све ове чиниоце сматрао
страним „организму самог језика“,његовом систему. Он је увео опозицију између
језика и говора, синхроније и дијахроније. Језик је аутономан у односу на говор, па
сходно томе његов систем не зависи од формалних услова његовог функционисања.
С друге стране, при изучавању савременог стања језика, његовог система и
функционисања на синхронијском плану, није битно порекло одређеног језичког
елемента које може бити везано за условљеност спољашњим фактором, већ су важни
само односи који су се формирали између елемената у систему. Узајамни однос
између екстралингвистичких и интралингвистичких фактора нарочито је приметан у
епоси интензивних језичких контаката, у ситуацијама билингвизма и
мултилингвизма. Поред тога, у спољну лингвистику убрајамо и дијактелогију и
лингвистичку географију, дисциплине које проучавају територијално варирање
језика. Посебну област науке о језику чини интерлингвистика6.
1.5. Истраживаче у области иманентне лингвистике интересује језик по себи.
У овом случају језику се приступа као систему облика, он представља предмет
проучавања структурно-системског карактера. Научне парадигме овог правца
истраживања у великој мери формирале су се под утицајем идеја Фердинанда де
Сосира. Културолошке и етничке услове функционисања језика он је сматрао
другостепеним и повезивао их је са социолингвистиком. У оквиру овог усмерења

2 Исп. Соссюр 1933: 45.
3 Исп. Раскин 1971 б: 164.
4 Исп. Соссюр 1933: 336.
5 Исп. Российский энциклопедический словарь 2001: 1873.
6 Исп. Раскин 1971 а: 158.
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језик се проучава као да егзистира изван човека, независно од њега7.
Представници другог правца, екстерне лингвистике, проучавају језик у
условима његовог функционисања. Теоријске претпоставке овог усмерења везане су
за филозофску теорију језика Вилхелма фон Хумболта. Овај истраживач један је од
првих (под утицајем Хердерових идеја о узајамности језика, мишљења и духа народа)
разрадио антрополошки приступ проучавању језика који подразумева тесну везу
језика са свешћу, мишљењем, културним и духовним животом. Према Хумболтовој
концепцији, „у језику је рефлектован целокупан национални карактер“8, и он је тесно
испреплетен са духовним развојем човечанства, зависи од духовне снаге народа, која
представља животно и самостално начело. „Језик је својеврсна спољашња пројава
духа народа. Језик народа јесте његов дух, и дух народа јесте његов језик, и тешко је
замислити нешто идентичније“9. Однос према предметној реалности, по
Хумболтовом мишљењу, у потпуности је условљен језиком: „Сваки језик описује око
народа коме припада одређени круг, одакле човек може да изађе једино уколико уђе
у форму језика“10. Према Хумболтовом учењу о унутарњој форми језика, у
садржајној, или, по његовој терминологији, „интелектуалној страни језика“, налази
одраза „индивидуални карактер“ народа, што, напоредо са другим узроцима,
условљава велике разлике између језика разних народа у погледу њихове унутарње
форме. Према томе, изучавајући језичке чињенице истраживач се приближава
поимању духа народа, његовог интелектуалног карактера11.
1.6. Узимајући у обзир чињеницу да се језиком баве и друге науке (логика,
философија, психологија и друге), лингвистика се често дефинише као наука за коју
је језик главни предмет проучавања. Ипак, потребно је обратити пажњу на то да је у
истраживањима
језика
немогуће
јасно
разграничити
лингвистичке
и
„нелингвистичке“ аспекте. Нарочито је то тешко учинити данас, када је све
присутнија тенденција ка интеграцији наука и научних знања.
2.1. На граници између другог и трећег миленијума лингвистика је донекле
изменила објект свога истраживања: од језика по себи прешла је на изучавање језика
у ширем контексту. Савремена лингвистичка наука, поред проблема које
традиционално истражује наука о језику, разматра и питања утицаја социјалних,
етничких, психолошких, културолошких и других фактора на механизме употребе
језика. То доводи до приметних измена у границама лингвистичке анализе и до
ширења објекта истраживања ове дисциплине. Емил Бенвенист својевремено је
писао: „Својства језика су толико самобитна да је могуће у суштини говорити о
постојању не једне, него неколико структура сваког језика, од којих би свака могла
послужити као основа за развој целовите лингвистике“12. Овакве „целовите
лингвистике“, како запажа В. А. Маслова, почеле су се појављивати у другој
половини ХХ века. Реч је о социолингвистици и психолингвистици, антрополошкој
лингвистици, етнолингвистици, етнопсихолингвистици и социопсихолингвистици,
као и о низу других дисциплина13.

7 Исп. Соссюр 1977: 31–273.
8 Исп. Гумбольдт 2000: 303.
9 Нав. дело, 68.
10 Нав. дело, 80.
11 Гумбольдт 1985: 164.
12 Бенвенист 1974: 45.
13 Исп. Маслова 1997: 7.
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3.1. У савременој лингвистици конституисало се неколико приступа теоријском
заснивању и дескрипцији феномена религијске комуникације. У научну употребу
увелико су ушли термини религијски језик, култни језик, језик сакрума, молитвени језик,
језик Цркве, религијски дискурс, религијски стил, религијско-проповеднички стил,
религијска употреба језика, религијска комуникација и др. Већ и само побрајање ових
разнородних термина сведочи о комплексности и вишедимензионалности
методолошких приступа проучавању објекта нашег интересовања. Када је реч о
доминантним методолошким парадигмама истраживања интеракције језика са
духовношћу и религијом уопште, издвојићемо функционалностилистичку,
комуниколошку, дискурсну и социолингвистичку. Прва од наведених парадигми полази
од идентификовања посебног „религијског стила“ (у другој терминологији: религијскопроповедничког, црквено-религијског, богослужбеног, литургијског стила), или, како
ми предлажемо, сакралног функционалностилског комплекса). Њој је блиска
комуниколошка парадигма, чији објекат интересовања представљају специфични
жанрови сакралне или унутарцрквене комуникације, попут проповеди, молитве,
посланице, докумената црквеног законодавства, жанрова епистоларне комуникације,
етикецијских жанрова (поздрави при сусрету и на растанку, честитање, изражавање
захвалности, извињења и др.). Испитивање религијског дискурса полази од схватања
комуникације међу члановима верске заједнице као институционалног дискурса
условљеног социјалним функцијама учесника општења и нормираног како у
садржинском, тако и у формалном погледу и примењиваног у духовној комуникацији,
базираној на јасно конфесионално одређеним вредностима и нормама невербалног и
вербалног понашања. Најзад, социолингвистичка парадигма усмерена је на
истраживање говора припадника одређене верске заједнице у разним ситуацијама, на
идентификовање особености њиховог социолекта, односно религиолекта14. Ипак,
најцеловитије се феномен интеракције лингвистичког и сакралног сагледава у
дисциплини екстерне лингвистике која се налази у фази конституисања и разраде –
теолингвистици (у досадашњем развоју научне мисли у овој области коришћени су,
премда слабије, и алтернативни називи: теолошка лингвистика, сакралингвистика,
религиолингвистика, теологија језика).
4.1. Шездесетих година ХХ века покушај теолога да у приступачној форми
опишу све што је везано за човекове релације са Богом довео је до стварања
методолошке парадигме назване теографијом. Аутором овога термина сматра се
англикански теолог и истраживач Новог завета Ј. А. Т. Робинсон, аутор књиге „Бити
частан пред Богом“ (1963)15. Данас је теографији посвећено доста радова, међу којима се
може поменути и докторска дисертација професора Бриселског универзитета (англисте
и англиканског бискупа) Жан-Пјер ван Нопена под називом „Општа теографија:
лингвистичка и комуникациона истраживања у британској популарној теологији“
(1980)16. Овај аутор, који се данас сматра оснивачем теолингвистике, под теографијом
подразумева „дескриптивну теологију чији је циљ истраживање, као и практично и
популарно описивање Божије реалности са циљем њеног пријемчивијег поимања,
14 Преглед побројаних парадигми са релевантном литературом исп. у: Бугаева 2007: 39–53.
15 J. Robinson. Honest to Cod. London, 1963 (руска верзија:Робинсон Дж. Быть честным перед
Богом / Пер. с англ., биогр. ст., коммент. Н. Балашова. Москва: Высшая школа, 1993. Навод
према: Гадомский 2005: 17–18.
16 J.P. van Noppen’s doctoral dissertation (ULB 1980), Spatial Theography, A Study in Linguistic
Expression and Communication in British Popular Theology.Ann Arbor, Mich.: UMI, 1980
(детаљније в. Kucharska-Dreiβ 2004: 24–25).
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објашњавања и проучавања“17. Ова дефиниција праћена је веома карактеристичним и
дискутабилним разумевањем теологије као „граматике логоса о Tеосу“, односно као
науке чији предмет са лингвистичке тачке гледишта јесу искази о Богу уопште, а не сам
Бог. Жан-Пјер ван Нопен сматра да треба да постоји не само теолошка наука –
теографија, него и лингвистичка наука – теолингвистика, у чију би сферу интересовања
улазила „питања која имају исто тако богат историјат као и развој језика са његовим
средствима концептуализације и изражавања. То је сфера поимања Бога од стране
човека; у првом реду тај термин везује се за заинтересованост човека за језик чији
коренови сежу у далеку прошлост и која је у Цркви подстицала бројне дискусије на тему
језика вере“18. У почетку овакве дискусије нису излазиле изван јасно омеђених граница
круга теолога и философа. Међутим, сразмерно ширењу интересовања за ову
проблематику, у њу су се укључили лингвисти, психолози, антрополози и социолози.
Интересовање за језик вере, које је касније било названо револуционарним, веома је
брзо постало узрок продуктивних истраживања чији је циљ не само и не толико
решавање фундаменталних и вечитих проблема теологије колико позитивна оцена
појединих појава у сфери језика вере.
4.2. Настојећи да уведе поредак у терминологији, Ван Нопен не само што је
раздвојио теолингвистику од теографије, а самим тим и од теологије, него је унутар
теолингвистике издвојио и посебну област, коју је назвао критичка теолингвистика. Да
би се разумела разлика између термина теолингвистика, критичка лингвистика и
критичка теолингвистика, потребно је обратити пажњу на интерпретацију коју је
понудио Ван Нопен: „Теолингвистика је наука која покушава да опише на који начин
људска реч може бити употребљена у односу према Богу, као и на који начин језик
функционише у ситуацијама релевантним за религију – ситуацијама које не одговарају
уобичајеним стандардима непосредне комуникације и које, с друге стране, без обзира на
то имају додирних тачака са логиком његовог описивања у таквим формама као што су
метафора или говорни чин“19. Критичка лингвистика објашњава и често издваја у
облицима дискурса она средства која служе за транспоновање идеолошког садржаја –
система веровања или погледа на свет који у датом друштву морају бити прихваћени,
често и у скривеној форми; одређени друштвени кругови поседују могућност да
детерминишу људске мисли и поступке са циљем њиховог потчињавања класним или
партијским интересима. Теолингвистика настоји да опише како људска реч може бити
употребљена у односу на претпостављену форму неземаљског битисања, као и то како
језик функционише у,за религију, релевантним ситуацијама. „Критичка теолингвистика
обједињава ове две дисциплине и настоји да идентификује да ли се језик вере
употребљавао, односно употребљава од стране нерелигијских идеологија и на који
начин. Ако таква појава постоји, она покушава да критикује измештање религијског
дискурса из његовог основног и првобитног контекста“20.
17 Цит. према: Васильева 2013: 129. Ауторка темељног приказа развоја теолингвистике на
Западу позива се на више дела оснивача теолингвистике, између осталих: J.-P. van Noppen
(red.), Erinnern um Neues zu sagen, Athenaum, Frankfurt a. M. 1988, s.7.;J.P. van Noppen: Erinnern,
um Neues zu sagen. Die Bedeutung der Metapher für die religiöse Sprache. Frankfurt, Athenäum
Verlag, 1988, esp. 38–46, и .-P. vanNoppen (red.), Theolinguistics(= StudiereeksTijdschriftVUB,
NieuweSerieNr. 8). VUB, Brussels 1981.
18 Исп. Kucharska-Dreiβ 2004: 24.
19 Noppen J.-P. Van. Methodist Discourse and Industrial Work Ethic. A Criłical Theolinguistic
Approach, [in:] «Bełgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis» 73, 1995, Afl. 3: „Modernę
taalen letterkunde", s. 693. (цит. према: Kucharska-Dreiss 2004: 24–25).
20 Noppen J.-P. van, Critical Theolinguistcs: Methodism, its Discourse and its Work Ethic (=
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5.1. Теолингвистика је тесно повезана са ширим и хетерогеним областима
знања, пре свега, са комплексом теолошких и лингвистичких дисциплина.
Заузимајући међупростор између лингвистике и теологије, теолингвистика је, с једне
стране, саставни део науке о језику, а са друге, најтешње је повезана са наукама које
се баве истраживањем религије и Бога. Као део екстерне лингвистике,
теолингвистика је повезана са више области о којима је већ било речи, али исто тако
и са областима интерне лингвистике, захваљајући чему се формирао кодни приступ
проучавању језика религије, односно проучавању језика сакрума као одређеног
система. Такође, она остварује везе и са оним наукама, односно њиховим областима,
са којима су непосредно или посредно повезане одређене дисциплине иманентне и
спољне лингвистике21.
5.2. Пошто је језик најважније средство за комуникацију у друштву и пошто
је најтешње повезан са мишљењем и свешћу, теолингвистика је тесно повезана са
свим областима екстерне лингвистике, те као једна од конституенти улази у круг
друштвено-хуманистичких дисциплина усмерених на проучавање човека и људског
друштва. Стога су са теолингвистиком доста тесно повезана етнологија и
антропологија и њихове различите области које обрађују, пре свега, опште принципе
функционисања језика у друштвима разних типова, укључујући и архаичне заједнице
(на пример, проблеми табуа и еуфемизама у сфери сакралног, проблеми номинација
везаних за карактеристике архаичне свести и сл.)22.
5.3. Комуникациони приступ проучавању језика религије теолингвистику
везује за теорију комуникације, културну антропологију и семиотику. Истражујући
текстове који служе као знаци надјезичких система (митологије, ритуала, религије,
философије и сл.)23, теолингвистика се везује за текст, односно за дисциплине које се
баве истраживањем текста: херменеутику, текстологију и друге.
5.4. Као део лингвистике, теолингвистика се све тешње повезује са
савременом социологијом, психологијом, науком о књижевности и низом других
наука. Када је реч о вези теолингвистике са теологијом, интересовање за сакралне
текстове и језик религије доста дуго носило је чисто практични, утилитарни карактер,
будући условљено старањем за језик Цркве. Рецимо, при изговарању проповеди или
писању посланица важну улогу има не само садржај већ и форма, начин на који се
порука Цркве упућује верницима. Зато је теолингвистика тесно повезана и са
омилитиком, реториком, функционалном стилистиком, стилистиком ресурса,
теоријом жанрова, мисиологијом.
5.5. Пошто веома често култни језици постају неразумљиви или слабо
разумљиви верницима, у делатности Цркве веома важну улогу игра и катихеза
(популаризација верских знања), а у том контексту и обучавање сакралном језику
(нпр. црквенословенском у срединама Pax Slavia Orthodoxa). Из овог разлога, језик
катихезе као саставни део језика религије такође представља објекат
теолингвистичких проучавања. Такође, теолингвистика је повезана и са ширим

Working paper in preparation for the L.A.U.D. Symposium, Series A, General and Theoretical
Papers, Paper No. 400), Linguistic Agency University of Duisburg, Duisburg 1996, s. 1.Цит. према:
Гадомский―Лапич 2008: 6.
21 Преглед досадашњих истраживања у словенској теолингвистици, са библиографским
референцама, дајемо у: Кончаревић 2011: 87–113. Исп. такође: Гадомски, Кончаревић 2014:
151–178.
22 О овоме детаљније в. Мечковская 1998: 41–82.
23 Нав. дело, 47–65, 118–258, 301–309.
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комплексом религиолошких дисциплина –историјом религије, философијом религије,
психологијом религије, социологијом религије, феноменологијом религије,
географијом религије, екологијом религије, етнологијом религије и другим.
Религиологија се бави проблемима блиским онима за које се занима и
теолингвистика. Међу првим истраживањима језика религије била су истраживања
религиолога вршена на емпиријском материјалу. Језик сакралног религиолози су пре
свега посматрали као извор информација о раним културама и њиховим религијама и
о вези између њих. Та истраживања била су праћена истраживањима лингвиста, који
су, захваљујући анализи таквих термина као што су Бог, небо, душа, анђео и низ
других, могли изводити закључке о генетским везама између језика24.
5.6. Специфична одлика теолингвистике у односу на друге секуларне науке и
области знања јесте чињеница да теолингвиста узима у обзир постојање одређене
групе носилаца језика – верничке популације, која објективно признаје постојање
Бога. За човека кога не одликује теистички поглед на свет, све што је везано за Бога
има условни и конвенционални карактер. У вези са тим појављују се различити
погледи на исте проблеме. Међу таквим проблемима могу се поменути проблеми
порекла језика, проблем признавања језика сакралног као посебног варијетета,
проблем описивања сакралне лексике и низ других. Једни исти концепти, језичке
јединице, лингвистички проблеми могу се од стране теиста и атеиста прихватати или
не прихватати и описивати на различите начине. Зато је један од задатака
теолингвистике у решавању оваквих спорних питања изналажење „златне средине“,
настојање да се у истраживању и при доношењу научних закључака узимају у обзир
различите тачке гледишта на исте проблеме, чак и уколико су дијаметрално
супротни. То омогућава теолингвистици да долази до резултата значајних за
целокупно хуманистичко знање, и да својим истраживањима уједно сведочи о
постојању теоцентричне парадигме у систему савремених научних знања25.
6.1. Основни правци, циљеви и задаци, као и објекат истраживања
теолингвистике умногоме су детерминисани чињеницом да она представља део
лингвистике који је тесно повезан са теологијом и религиологијом, као и другим,
превасходно друштвено-хуманистичким наукама. Проблематика теолингвистике
обухвата већи круг питања, која се могу свести на следеће групе:
(а) проблеми религијског језика, у које спадају питања могућности и начина
вербализације мистичког искуства, разматрање језика религије у целини и језика
конкретних религија (сакрални, профетички, светоотачки, богослужбени језици),
питања њихове фонетске и граматичке кодификације, принципијална питања о
могућности превођења сакралних текстова на друге сакралне или профане језике;
(б) проблеми сакралних текстова, у које спадају питања кодификације
корпуса сакралних текстова (стварање канона), веза између Светог писма и Светог
предања, њихова заштита од деформација при ширењу и публиковању, проблеми
формирања, развоја и функционисања наративне традиције конкретних религија,
жанровски систем и функције сакралних текстова;
(в) лингвистичке колизије религијских пракси, где спадају питања као што су:
питања херменеутичких, егзегетских и омилитичких традиција конкретних религија,
семиотика обреда, ритуала и култне сфере као текстова одређене духовне културе;
(г) проблеми комуникације у сакралној сфери, њени нивои (вертикални и
хоризонтални) и облици, верски медији и средства јавног информисања,
24 Исп. Нав. дело, 11–13.
25 Исп. Бугаева 2007: 318–319.
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лингвистичко манипулисање свешћу верника, проблеми религијског дискурса,
односно питања интеракције језика религије и секуларне средине;
(д) функционисање језика религије у конкретним етноконфесионалним и
социјално-историјским контекстима, интеракција сакралних и националних језика и
књижевности, интеракција религијских и фолклорних традиција и слично26.
6.2. Предмет теолингвистичких истраживања јесте, најјезгровитије речено,
језик сакралног и сакрално у језику, односно „пројаве религије које су нашле свој
израз и одраз у језику, али и језик као форма религије, као начин манифестовања,
конзервације и трансмисије религијских садржаја“27. Објекти истраживања
теолингвистике јесу: сакрални језик (и сакрални језици), појаве у развоју лингвистике
условљене конфенсионалних факторима, теорије о пореклу језика (пре свега теорија
о божанској суштини и пореклу језика), питања функционисања језика у домену
религијског, као и све појаве које су везане за сакралну сферу, а које су нашле свој
одраз и израз у језику. Циљ теолингвистике, по А. К. Гадомском, јесте изучавање
свега што је везано за сакралну сферу, а што је нашло одраза у језику и што је
фиксирано самим језичким средствима, као и примена резултата добијених
фундаменталним истраживањима. Постизање овога циља врши се поступним
решавањем низа задатака, међу којима су најважнији: 1. избор материјала из
одговарајућих извора; 2. анализа добијених материјала; 3. диференцијација
ексцерпираног материјала; 4. систематизација материјала; 5. интеграција материјала;
6. примена резултата у пракси28.
6.3. У религиологији и филологији, како примећује И. В. Богачевска, данас је
присутна парадоксална ситуација: неки пут је тешко дефинисати у коју науку спада
одређено истраживање – да ли је оно филолошке или религиолошке природе. Једини
јасан критеријум по коме је могуће разграничење оваквих интердисциплинарних
истраживања јесте примењена методологија. „Анализа метода истраживања текстова
који се користе у дискурс анализи, семиотици, теорији комуникације, наратологији,
етнолингвистици, лингвокултурологији, социологији, итд. не потврђује могућност
стварања чисто религиолошке методологије анализе сакралних текстова.
Методологија лингвистичке религиологије је интердисциплинарна синтеза
најпродуктивнијих савремених метода истраживања сакралних текстова у складу са
задацима које поставља истраживач. Одређивање предмета и методолошке основе
теолингвистике спроводи се путем анализе истраживачких метода дисциплина са
којима је она у контакту, а које су значајне за њена подручја интересовања –
феноменологије и структурализма“29.
Методи теолингвистике могу бити како емпиријски тако и метафизички, јер
у истраживању језика сакралног као материјалног омотача теистичког мишљења
комбинују се два приступа: (а) са усредсређивањем пажње на материјалном аспекту и
(б) са преношењем акцента на идеалну страну језика.
У вези са методологијом теолингвистике занимљиво је следеће запажање
академика Предрага Пипера: „Број теолога који се баве језичким питањима није
изразито велики, па је савремена теолингвистика у стварности дисциплина којом се,
по свој прилици, углавном баве верујући лингвисти, настојећи да избором проблема
и њиховим разматрањем с мањим или већим ослонцем на теолошку теорију и
26 Богачевьска 2011: 104–105.
27 Гадомский 2004 а: 66–67.
28 Гадомский 2004 а: 67–68; Гадомский 2004 б: 165.
29 Богачевьска 2011: 104.
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методологију (поред лингвистичке, када ова претходној не противуречи, и која је
често примарна) расуђују о језику у складу са својим погледом на свет. Тиме
верујући лингвисти бар донекле превладавају расцеп који би могао постојати између
њихових најдубљих уверења и професионалног опредељења, ако би избегавали да се
у оквиру свог истраживачког рада изјасне о свом погледу на свет, због неспоразума
или последица које би такво изјашњавање могло имати у научној или широј
друштвеној средини ако би она била преовлађујуће атеистичка или агностичка“.
Ипак, по Пиперовом мишљењу, „у ширем смислу теолингвистиком би се могло
назвати с в а к о лингвистичко испитивање оних појава у језику и говору у којима се
испољава однос између Бога и човека, укључујући и таква истраживања која су
заснована на позицијама атеистичког или агностичког погледа на свет и одговарајуће
теорије и методологије“30.
6.4. У до сада, чини нам се, најкомплекснијем покушају одређења
теолингвистике А. Гадомски истиче следеће њене карактеристике: (а) наднационалну,
надконфесионалну и лингвистичку усмереност њених истраживања; (б) јединство
општег (усмереног на универзалије) и парцијалног приступа (усмереног на
манифестације конкретне религије у монолингвалним и конфронтационим
проучавањима); (в) поседовање фундаменталног и примењеног аспекта истраживања;
(г) синхронијски и дијахронијски карактер испитивања; (д) отвореност за типолошку,
конфронтациону и упоредно-историјску перспективу проучавања теолингвистичких
појава31.
6.5. Као и лингвистика у целини, теолингвистика се дели на општу и
парцијалну теолингвистику. Општа теолингвистика бави се глобалним питањима,
универзалним проблемима, категоријама, дакле оним језичким феноменима који се
могу срести у било ком језику и везивати за било коју религију, односно конфесију.
У ова питања спадају питања историје лингвистике, теоријског описа религијског
језика у ужем и ширем поимању тога термина, питање терминологије теолингвистике
и низ других. Парцијална теолингвистика истражује манифестације конкретне
религије у конкретном језику (или језицима) или конкретног проблема релевантног
за теологију и религиологију који је нашао одраз у конкретном језику (језицима). У
парцијалне теолингвистике могу се уврстити, рецимо, јудаистичка теолингвистика,
хришћанска теолингвистика, исламска теолингвистика и друге, или проблеми описа
лексике из духовне сфере у сваком конкретном језику.
6.6. Теолингвистика, као и лингвистика у целини, бави се проучавањем не
само теоријских него и практичних проблема, тако да може бити теоријска и
примењена. У теоријске проблеме теолингвистике могу се уврстити проблеми
приступа изучавању религијског језика, сакралног стила, сакралних жанрова, а у
практичне састављање речника сакралне лексике, проблеми сакралне ортографске
норме, проблеми лингводидактике у сакралној сфери и низ других.
6.7. Теолингвистика, даље, може бити синхронијска и дијахронијска.
Синхронијска теолингвистика проучава процесе који се у језику и друштву дешавају
у одређеном синхроном пресеку, а дијахронијска изучавањем тих процеса и промена
у историјском развоју – проучавањем више синхронијских пресека. У домен њеног
интересовања спадају питања везана за фонетику, одлике творбе речи, сакралну
лексику, архаизацију и деархаизацију сакралне лексике, питања морфологије и
синтаксе језика у сакралној сфери за разлику од секуларне употребе, и низ других.
30 Пипер 2013: 212.
31 Исп. Гадомский 2004 а: 66–67.
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6.8. У актуелне проблеме теолингвистике, А. К. Гадомски увршта
проучавање библизама, библијске стилистике, библијске фразеологије, библијске
епонимије, канонског језика, конфесионалног стила, лексике из сфере духовности,
теолошке терминологије, терминологије религиологије, магијског језика, језика
религије, религијског дискурса, молитвене фразеологије, превођења Библије,
текстологије, теонимије, појединих сегмената антропонимије (крштењска имена), као
и проучавање богослужбених језика32. У једној од својих најрелевантнијих
публикација исти аутор, образлажући појам теонеме као основне јединице
проучавања у теолинвистици, употпуњује преглед језичких појава и елемената који
могу представљати објекат њеног интересовања, овај пут из иманентне, системскоструктурне
(системско-категоријалне)
перспективе
–
на
фонолошком,
морфофонолошком,
дериватолошком,
морфолошком,
лексиколошком
и
фразеолошком нивоу језичке организације, са илустрацијама из пољског, руског и
украјинског језика33, а даљу разраду појам теонеме добио је у нашим
конфронтационим истраживањима руског и српског језика34.
7.0. Међутим, свакако је да ни са овим допунама каталог истраживачких
проблема на споју лингвистике и теологије није исцрпен, и да је, посебно с обзиром
на чињеницу да се теолингвистика још увек налази у етапи свога појмовнотерминолошког и теоријско-методолошког конституисања, могуће понудити, као
подстицај за научни дијалог у овој области, и нешто другачије визије њених
актуелних задатака и истраживачких преокупација. У даљем излагању понудићемо
преглед, по нашем мишљењу, најперспективнијих подручја теолингвистичких
испитивања заснованих са позиција православне теологије.
7.1. Општа лингвистика. У овом домену теолингвистика је позвана да
размотри основне постулате теолошког, превасходно патристичког виђења језичког
феномена, посебно питања генезе језика, укључујући и интерпретацију језичке слике
света, питање о природи и суштини језика (веза језика и мишљења, теорија
номинације, литургијска и социјална функција језика), затим проблем
мултилингвизма, језичког идентитета заједнице, језика као чиниоца конфесионалног
идентитета, лингвистичке теорије поникле под утицајем православне теологије или
религиозне философије попут „имјаславија“ у Русији почетком ХХ века и др.35, што,
са своје стране, треба да послужи као концептуална основа за заснивање референтног
оквира истраживања језика и духовности.
7.2. Анализа дискурса. Под дискурсом се у лингвистичкој теорији
подразумева сложено јединство језичке форме, значења и деловања репрезентовано у
скупу текстова идентичне функционалне усмерености, насталих у процесу
интеракције и сагледаних у контексту језика као делатности36. За теолингвистику је
од посебног интереса проучавање литургијског дискурса, репрезентованог у
укупности текстова богослужбене намене са заједничким релевантним
карактеристикама које одсликавају дијалошку природу његовог продуковања,
насталог у контексту сакралне церемонијалне интеракције, односно молитвеног
дијалога литургијског сабрања са Богом, као и међу самим члановима сабрања. У ову

32 Гадомский 2004 а: 68.
33 Гадомский 2006: 11–20.
34 Исп. Кончаревић 2013 a: 138–149.
35 Исп. Эдельштейн 1985: 157–207; Кончаревић 2006: 43–55.
36 Исп. Поповић 2000: 7–12.
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област спадају питања комуникативних функција овог дискурса37,његове предикције,
структурно-садржинских одлика на мета-, макро- и микроплану, при чему је могућа
двосмерна анализа – од литургијског дискурса као прагматичке базе, преко
семантичке макроструктуре литургијских текстова, до језичких средстава на нивоу
микроструктуре, али и обрнуто – од језичке реализације говорних чинова у
богослужењу до њихове функције на нивоу макро- и метаструктуре38.
7.3. Теорија комуникационог понашања. Под комуникационим понашањем
подразумева се укупност норми и традиција у комуникацији унутар одређеног
национално-језичког колектива, социјалне, професионалне или узрасне групе. По
методологији разрађеној у Центру за комуникативна истраживања Универзитета у
Вороњежу (Русија)39, први пут је у нашим истраживањима, према схеми ситуативног
модела дескрипције, описано комуникационо понашање припадника Цркве у односу
на представнике секуларне комуникационе културе, са циљем уочавања
специфичности вербалног, невербалног комуникационог понашања и социјалног
символизма унутар одређених верско-социјалних група, а према схеми параметарског
модела – комуникациона личност парохијског свештеника40.
7.4. Дескриптивна и нормативна лингвистика. Већ смо поменули да је на
нивоу дескриптивне лингвистике могуће издвојити минималне структурне јединице
теолингвистике – теонеме – на фонолошком, морфофонолошком, дериватолошком,
морфолошком, лексиколошком и фразеолошком нивоу језичке организације. Тако, у
руском језику на фонетско-фонолошком нивоу срећемо специфичну варијанту
теонеме у косим падежима лексеме Бог: [боγу], о [боγ’e] – дакле, (факултативну)
реализацију [γ], [γ’] (фрикативних
г, г’), уместо за савремени стандард
карактеристичних експлозивних г, г’; или, на дериватолошком нивоу теонема се
идентификује, пре свега, у бројним коренским морфемама које су носиоци лексичких
значења из сфере духовности и религије, као и у мотивационим базама из којих се
изводе нове лексеме са одговарајућом семантиком: рецимо, чланак Бог у творбеном
речнику А. Н. Тихонова садржи 86 јединица; у српском језику идентификоване су
384 јединице, од тога 88 деривата и 296 композита41, и сл. Док дескриптивна
теолингвистика настоји да изврши инвентаризацију теонема и да покаже њихове
међусобне односе у једном временском пресеку (превасходно у савременом моменту
језичког развоја), дотле би нормативна теолингвистика била фокусирана на
изучавање теонема с тенденцијом да – често и на основу неких ектралингвистичких
критеријума – формулише и пропише јединствена, непротивречна, уједначена
правила њихове употребе – код ортографске варијативности при употреби великих
слова, писању властитих имена и апелатива црквенословенског порекла, писању
неких морфолошких облика (инструментал једнине именица треће деклинације,
флексије у придевској парадигми), састављеном и растављеном писању (нпр.
партикуле же), писању префикса на –з и др. Задатак нормативне теолингвистике у
овом домену (а неуједначеност правописних решења присутна је и у језику српске
верске штампе и духовних издања) јесте да разграничи случајеве произвољне
интерпретације нормативних правописних решења од оправданих конфесионално
маркираних ортографских варијаната које су производ чувања традиције или утицаја
37 Кончаревич, Баич 2004: 146–148.
38 Поповић 2000: 9–11; Кончаревич 2007: 630–635; Кончаревић 2007: 179–190.
39 Исп. Стернин 2008: 104–153.
40 Избор из ових студија даје се у: Кончаревић 2013 б: 13–147.
41 Исп. Гочанин 2007: 66.
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неких социолингвистичких чинилаца42. Свакако да је превредновање нормативних
решења потребно учинити и у другим доменима где постоји конфесионална
маркираност њихове реализације (ортоепска, превасходно акценатска норма).
7.5. Лингвостилистика. У лингвистичкој теорији уочено је постојање
посебног сакралног функционално-стилског комплекса43. Као потенцијални
предмети проучавања овде би се могли издвојити: научни стил у области теологије,
информативно-публицистички стил у сфери црквеног јавног информисања,
званично-пословни стил у домену унутарцрквене комуникације, књижевноуметнички
стил у жанровима црквене књижевности (химнографија, проповеди, житија,
молитвословља), па донекле и разговорни стил (у првом реду социолекатска обележја
језичког израза припадника Цркве). У досадашњим истраживањима сакралног
функционално-стилског комплекса у словенским језицима православног ареала,
највећу пажњу истраживача привукао је књижевноуметнички стил у жанровима
црквене књижевности, пре свега лингвостилистичка (версификацијска, ритмичкоинтонациона, семантичка, прагматичка) обележја молитве44.
7.6. Теорија превођења. Један од значајних задатака теолингвистике свакако је и
истраживање лингвистике и поетике превођења теолошких и текстова из области
православне духовности. На овом подручју истраживања би могла обухватити неколико
равни анализе. Први и основни ниво посматрања односио би се на лексичко-семантичке
и терминолошке, фразеолошке и граматичке проблеме превођења, који су заједнички
текстовима свих стилова и жанрова унутар сакралног функционално-стилског
комплекса. Други ниво обухватио би само оне проблеме превођења који су својствени
текстовима са израженијом или доминантном књижевно-уметничком функционалностилском маркираношћу (богослужбене химне, проповеди, житија, похвале,
молитвословља). На овом нивоу разматрали би се проблеми транспоновања песничких
слика (система симбола, поређења, паралелизама и др.), тако да би се у жижи
интересовања истраживача нашле оне стилско-уметничке одлике текста које су одраз
ауторове (и преводиочеве) индивидуалности и оне које проистичу из карактеристика
сваког конкретног жанра. Најзад, пошто у богослужбеним текстовима важну улогу могу
имати фонички елементи и средства ритмизације израза, трећи ниво анализе свакако би
требало да обухвати фоничко-ритмичке проблеме превођења45. Ова проблематика, бар
када је у питању превођење на српски и са српског језика, за сада је остала изван видног
поља истраживача, што додатно указује на неопходност њене актуализације у нашој
средини. Најзад, свакако да истраживања у области теолингвистичке транслатологије
(теорије, историје и критике превођења) треба да обухвате и комплекс питања везаних
за превођење светописамског текста на националне језике, међу којима су посебно
значајна питања адекватности у преношењу смисла (с обзиром на егзегезу изворног
текста, историјски и културолошки контекст) и динамике оригинала, преношења
имплицитне и експлицитне информације садржане у оригиналу средствима језика
превода,
идентификације и транспоновања лексичког значења (посебно код
полисемичних речи), транспоновања метафора и поређења, проблема лексичке
безеквивалентности и фонске непотпуне еквивалентности код културолошки маркиране
лексике, транслатолошке специфичности семантичке структуре текста и система односа

42 Покушај таквог разграничења нудимо у: Кончаревић 2013 б: 334–362.
43 Термин је увео Б. Тошовић, в. Тошовић 2002: 95.
44 Исп. нпр.Прохватилова 1999; Прохватилова 2000.
45 Концепт три равни анализе преузели смо из: Маројевић 1989: 7–9.
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између пропозиција у библијском дискурсу, и др46.
7.7. Апликативне дисциплине. Резултати фундаменталних испитивања у
домену теолингвистике, свакако, могу бити од значаја за апликативну лингвистику пре свега лексикографију и лингводидактику. У лексикографији она може да да
значајан допринос инвентаризацији и опису терминолошке лексике у систему
теолошких дисциплина, као и прецизнијем опису сакралне лексике и фразеологије
везане за сферу религије у речницима општег типа. На подручју лингводидактике
теолингвистика може наћи примену у инвентаризацији, заснивању презентације и
актуализације
лингвистичких,
комуникативних
и
екстралингвистичких
(културолошких) садржаја наставе у теолошком образовном профилу47.
8. Овај преглед могућих подручја испитивања теолингвистике, који не
пледира на коначност и свеобухватност у инвентаризацији истраживачких проблема,
показује да несумњиво постоји широк спектар питања везаних за структуру и
функционисање језика у религијском контексту који изискују укључивање
комплексног теолингвистичког појмовно-терминолошког и теоријско-методолошког
апарата. Специфичност проблематике на граници између теологије и лингвистике
условила је, како смо показали, конституисање нове научне дисциплине –
теолингвистике, са значајним фундаменталним и апликативним, дескриптивним и
прескриптивним потенцијалом. Ако ова студија пружи подстицај за интензивирање
теолингвистичких истраживања у нашој средини и њихову примену, сматраћемо да
је постигла свој циљ.
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Ксения Кончаревич
ЯЗЫК САКРАЛЬНОГО И САКРАЛЬНОЕ В ЯЗЫКЕ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
И СФЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Предлагаемая работа представляет попытку рассмотрения теоретических и
методологических препосылок, а также возможных направлений исследования языка
сакрума в современной лингвистике, в частности, в дисциплине, возникшей на стыке
лингвистики и теологии - теолингвистике.
Основные направления, цели и задачи, объект исследования теолингвистики
во многом определяются тем, что она является разделом языкознания, тесно
связанным с теологией (богословием), религиоведением и другими гуманитарными
науками, в поле зрения которых находятся те или иные аспекты религии. Методы
исследования теолингвистики - это, прежде всего, методы языкознания и методы
таких наук, как теология, религиоведение и ряда других. Поэтому, как отмечает
автор, эти методы могут быть как эмпирическими, так и метафизическими,
поскольку в изучении религиозного языка как материальной оболочки религиозного
мышления сочетаются два подхода: с концентрацией внимания на его материальном
аспекте, и с переносом акцента на идеальную сторону языка.
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O СТЕРЕОТИПУ ВЕРЕ ИЗ УГЛА
ВЕРБАЛНО-АСОЦИЈАТИВНОГ СИСТЕМА РУСКОГ
И СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Aпстракт: У овом раду предмет истраживања представља стереотип
вере посматран у мрежи вербалних асоцијација руског и српског језика. Разматрају
се лексикографска одређења вере у релевантним теолошким и лингвистичким
изворима датих двају језика. На грађи асоцијативних речника спроводи се
двоаспекатска анализа асоцијативних поља и вербалних асоцијација одговарајућих
лексема из сакралног домена на полилингвалном плану у циљу сагледавања статуса
стереотипа вере у језичкој свести говорних представника руског и српског језика.
Кључне речи: теолингвистика, вера, асоцијативна поља лексема, вербалне
асоцијације, лингвокултурологија, савремени руски језик, савремени српски језик.
Уколико ретроспективно сагледамо развој науке, па у том контексту и развој
науке о језику као њену саставну целину, јасно се може приметити да је језички
феномен изузетно дуго представљао предмет интензивног интересовања великог
броја истраживача. Интересовање за језичка проучавања није ништа мање ни данас,
те се сагледавањем тенденција у савременим лингвистичким истраживањима може
закључити да посебну актуелност све више добијају питања интеракције језика са
другим феноменима. У ову категорију сврстава се и веза са религијом, што нас
упућује на домен деловања теолингвистике, која несумњиво проналази своје место у
комплексу интегралних и аутономних лингвистичких дисциплина1.
Теолингвистика сe као аутономна научна дисциплина конституисала још
седамдесетих и осамдесетих година прошлог века, иако проучавање језика и религије
има изузетно богату традицију чије идеје сежу чак у период ране патристике2. Према
областима својих примарних интересовања, којa предмет циљаних истраживања постају
од нама не тако далеког временског периода, теолингвистика се неретко и фрагментарно
разматрала у оквиру различитих научних дисциплина попут лексикологије,
лингвокултурологије, антрополингвистике, етнолингвистике, семантике и других.
Дата ситуација делом не чуди уколико узмемо у обзир неке од формативних
карактеристика теолингвистике, а најпре да је она наднационална и надконфесионална
лингвистичка дисциплина са изразито манифестованом интердисциплинарном
оријентацијом (поменимо само теолошке и религиолошке дисциплине попут
1 Гадомский 2004, 63–66.
2 В. дет. Кончаревић 2011.
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социологије религије, психологије религије, егзегезе сакралних текстова и сл., са једне
стране стране, и дисциплине на нивоу сваке конфесионалне теологије засебно, са друге
стране – у оквиру хришћанске теологије – догматику, литургику, омилитику,
библистику итд.)3.
Ипак, иако се теолингвистика у нашој средини још увек налази у фази
конституисања4, она се све више намеће као иманентни сегмент свеукупне
лингвистичке мисли чији резултати несумњиво могу имати вишеструког значаја.
Један од праваца истраживања који се запажа као интересантан јесу
испитивања у вези са вербално-асоцијативном мрежом. У контексту теолингвистике,
на тај начин може се анализирати и идентификовати удео религиозности у језичкој
свести, њеном језгру, али и структури социокултурних стереотипа говорника на
монолингвалном или полилингвалном плану5. Лексика из сакралног домена није у
великој мери сагледавана на овај начин. Увидом у славистичке радове посвећене
датој тематици, са посебним освртом на русистику, примећује се да је њихов број у
српској средини веома мали, као уосталом и број аутора који су дату тему
расветљавали6. Дате чињенице представљају управо један од разлога за настанак овог
рада у којем ћемо детаљније размотрити стереотип вере у језичкој свести говорника
руског и српског језика.
У циљу потпунијег сагледавања теме рада, почећемо од лексикографског
одређења појма вера у релевантним теолошким и лингвистичким изворима, будући
да је лексикографија неодвојиво везана од савремене лексичке семантике, одакле,
између осталог, можемо пратити њено заснивање и историјске почетке7.
Тако Ј. Брија8, кроз призму православне теологије, веру (гр. πιστις, лат.
cedens, верник, верујући) дефинише као „темељ, извесност, онога чему се надамо,
доказ ствари невидљивих (Јевр. 11,1) или предокусно добијање добара будућега века,
познавање стваризасад необјављених“ и наводи интерпретације датог појма из угла
других великих богоугодника: на пример за апостола Павла вера представља „делање
благодати Божије која палог човека приводи у стање спасења: „А праведник ће од
вјере живјети“ (Рим. 1,17). „Мислимо дакле да ће се човјек оправдати вјером без
дјела закона“ (Рим. 3,28; Гал. 3, 24). За Јеванђелисту Јована, вера је отварање духа,
силом благодати, ради призива и присуства Бога љубави који се открио у Христу
Распетом и Васкрслом (1. Јн. 5,1-2). По Светом Василију, Дух даје светлост која
омогућује откривање истине у сразмери са вером; а по Светом Јовану Златоустом,
вера је темељ на којем стоји Црква, зато Црква не потврђује веру-истину, него вера
потврђује Цркву“.
Са лингвистичког аспекта пак проналазимо следећа одређења појма вера, у
српском језику: „1. а) уверење, убеђење да постоје натприродне силе и виша, божанска
бића, која управљају универзумом, религиозност. б) такво учење, религија; одређена
религија, вероисповест: православна -, католичка -, исламска -. в) у заклетвама и
3 Кончаревић 2013, 135.
4 Веома информативан чланак о перспективама српске теолингвистике в. у: Кончаревић 2012.
5 Кончаревић 2007, 80.
6 У поређењу са лексикографским значењем српске лексеме црква Марија Стефановић (2013)
се бавила одређивањем психолингвистичког значења дате лексеме примењујући методологију
анализе асоцијативних поља, док се Ксенија Кончаревић бавила религиозношћу и њиховим
индикатиорима кроз призму вербалних асоцијација на монолингвалном (Кончаревић 2015б) и
полилингвалном плану (Кончаревић 2015а).
7 Апресян 1995, 6–7
8 Брија 1999, 76.
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узречицама често са избледелим значењем религије,вероисповести. - Вере ми . Тако
мивере. 2. задата реч,заклетва, обећање: задати тврду веру. 3. а) увереност да је нешто
тачно или стварно, односно да ће се остварити, уверење, убеђење: - у победу. б)
поуздање, поверење: - у народ,- у омладину.“9, одн. у руском језику: „1. Твёрдая
убеждённость, глубокая уверенность в ком-, чём-л. В. в будущее. В. в добро, в
справедливость. В. в победу. Утратить, подорвать веру в людей (в их положительные
качества или большие возможности). Обрести веру в себя, в свои силы (в возможность
преодолеть что-л., добиться чего-л.). || Убеждение в существовании чего-л. В. в Бога. В. в
чудеса. В. в бессмертие. 2. с опр. Разг. Религиозное учение, вероисповедание; религия.
Христианская, православная, католическая, мусульманская в. Человек иной веры.
Обратить кого-л. в свою веру (также: сделать своим единомышленником). 3. Разг.
Доверие. Выйти из веры (потерять доверие кого-л.). Брать, принимать на веру что-л.
(доверять, не требуя доказательств) . Нет тебе веры!< Верой и правдой; Верой-правдой,
в зн. нареч. Разг. Честно, преданно. Служить верой-правдой.“10.
Као што смо већ истакли, у раду ћемо испитивати стереотип вере у језичкој
свести говорника руског и српског језика, и то на грађи ексцерпираној из асоцијативних речника поменутих двају језика11. Овај тип лексикографског извора може
послужити као база за многе методолошке приступе проучавању језика и
истраживања уопште, од којих једна од најзначајнијих могу бити проучавање
асоцијативних поља и вербалних асоцијација. Веома умесно истичу аутори „Руског
асоцијативног речника“ (рус. „Русский ассоциативный словарь“)12 да асоцијативно
поље „није само фрагмент вербалног знања човека, фрагмент система семантичких и
граматичких односа, већ и део сазнања, мотива и ставова Руса“13, што је нарочито
значајно. Међутим, ни истраживања вербалних асоцијација ништа мање не
заокупљају пажњу савремених истраживача. Управо оне, вербалне асоцијације,
постале су средиште методолошке базе за етнопсихолингвистичка истраживања која
је још деведесетих година прошлог века почела да се формира у окриљу познате
московске психолингвистичке школе14.
Интересовања за овакав тип истраживања сежу далеко у прошлост.
Значајнија експериментална истраживања вежу се чак за 1910. годину када су Г. Х.
Кент и А. Розаноф у Америци извршили испитавање на око хиљаду испитаника
путем теста слободних асоцијација, који је веома дуго представљао модел за даља
истраживања15. Ипак, треба истаћи да постоје и аутори који идеју о датим
истраживањима и асоцијативном експерименту приписују сугестијама истакнутог
руског психолога И. М. Сеченова 1872. године16.
У контексту нашега рада анализу стереотипа вере вршићемо на примеру
асоцијативних поља српске и руске лексеме вера, као и вербалних асоцијација
насталих као реакције на дате стимулусе. Наравно, и друге сродне лексеме могле би
се уврстити у истраживање, међутим, како се у изворима нашег корпуса оне не
појављују као стимулуси, ми смо их изоставили.
9 Николић 2007, 139.
10 Кузнецов 2000, 118.
11 Караулов и др. 2002, Пипер и др. 2004.
12 Караулов и др. 2002, 6.
13 А у начелу, заправо, свих испитаних говорника одређеног језика, прим. наша.
14 Исп. Уфимцева 2004, 3.
15 Драгићевић 2005, 57.
16 исп. Драгићевић 2010, 44.
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Иако су асоцијативни речници који сачињавају наш корпус израђни према
истом методолошком принципу, треба нагласити да српски и руски материјал није у
потпуности упоредив, што донекле може отежати истраживање. Разлог лежи у
чињеници да су асоцијативна поља по питању руског језика умногоме суженија
неголи она у српском, што је изазвано ситуацијом да је број анкетираних говорника
руског језика доста мањи. У зависности од стимулуса варира од 90 до 500
испитаника, те не искључујемо могућност да би при неком наредном истраживању,
као и укљученим већим бројем руских испитаника, и сами резултати били другачији.
Ово, међутим, није препрека за добијање актуелне слике и пресека постојећег стања,
будући да „Руски асоцијативни речник“, настао као резултат рада аутора окупљених
око Ј. Н. Караулова, данас представља најобимнији асоцијативни речник неког
словенског језика и уједно најауторитативнији речник асоцијативних норми руског
језика, иако је у славистици дуго времена био познат речник асоцијативних норми из
1977. године који је саставио ауторски колектив под руководством А. А. Леонтјева17.
На тај начин, имајући у виду све релевантне аспекте разматрања, даља
конфронтативна анализа у потпуности може се сматрати методолошки оправданом.
Полазећи од руског језика, проналазимо да је стимулус вера изазвао 103
различите реакције код говорника руског језика, док је српски стимулус вера изазвао
187 различитих реакција. Од њиховог укупног броја код руске лексеме фиксирана је
31 идиосинкратична реакција, а код српске 132. На основу ових података јасно се
може закључити да су искуства која просечни говорник руског и српског језика имају
по питању вере веома богата и разноврсна, те не изненађује оволико висок проценат
присуства идиосинкратичних реакција на задате стимулусе.
Пре него што се приступи детаљнијим разматрањима и анализи резултата до
којих смо дошли истраживањем, ваља поменути моменат да се међу реакцијама
нашао одређен број оних које нисмо укључили у анализу, те о којима неће бити речи
у наставку рада. У питању су реакције које су настале асоцијативним путем услед
везе са хомонимом лексеме вере (личним именом Вера), као и латинизмима алое вера
и веравариола. Оне, истина, у свом компонентном саставу садрже лексему вера
(реакције: вариола 3, алоа 1), али без обзира на то семантички не потпадају под
домен релевантног за наше испитивање. Како је у великом делу словенског света
лично име Вера присутно и дан данас, добијене реакције и њихова умрежена веза са
лексемом вера нас не изненађују (име 2, имя 3, Ивановна 1), нарочито на примеру
руског језика, будући да је дато име далеко присутније у руској средини него у
српској. Потврду томе, као што и корпус показује, можемо наћи и код самих реакција
(чији квантитативни аспект у целини није занемарљив), тачније оних које одражавају
директну везу са прецедентним текстом (нпр. Павладољска 1, маленькая 4). У
српском језику је то спона са песмом Матије Бећковића „Вера Павладољска“ коју је
под истим називом касније изводио певач Арсен Дедић, док се за руски језик може
претпоставити да је у питању веза са совјетским филмом сниманим и премијерно
приказаним током времена перестројке „Маленькая Вера“ (срп. „Мала Вера“). Према
томе, уколико се у обзир узме круцијални семантички параметар на основу ког се и
базира наш рад, јасно је да се поменута група реакција не треба подвргавати даљем
разматрању и анализи.
С обзиром на то да се даљој класификацији, анализи и обради грађе из
асоцијативних речника методолошки може приступити на различите начине, ми смо
се определили за примену принципа семантичке и концептуалне сродности реакција.
17 Пипер 2005, 14–15.
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У том контексту формиран је одређен број група које ће чинити фокус садржинске
анализе асоцијативних поља (АП) одабраних лексема из сакралног домена, пошто се
претходно сагледају са структурног аспекта.
На основу модела који је приликом анализе АП применила Ксенија
Кончаревић18, а у служби прегледнијег систематизовања ексцерпиране грађе,
издвојили смо десет семантичких група у циљу утврђивања степена истоветности,
сличности и разлика на примеру корпуса руског и српског језика. У питању су
следеће групе: функционалне везе у сфери религије, функционалне везе изван
религије, прецедентни текст, дефиниција, идентификација са конкретном религијом,
позитивне емоције и оцене, опозити, негативне емоције и оцене, личносно,
интерперсонално, егзистенцијално и аксиолошко значење, веза са националним
идентитетом, слободне асоцијације и идентификација са конкретном особом.
У том смислу структура АП руске лексеме вера у своме центру садржи
асоцијате који осликавају прецедентни текст (38%) и личносно, интерперсонално,
егзистенцијално и аксиолошко значење (32%), док се на ближој периферији проналазе
функционалне везе у сфери религије (13%) и веза са конкретном особом (6%).
На даљој периферији дате лексеме налазе се асоцијати који одражавају
опозите, негативне емоције и оцене (4%) и позитивне емоције и оцене (3%), а крајњу
периферију карактеришу следеће семантичке групе: функционалне везе ван религије
(2%), веза са конкретном религијом (1%) и дефиниције (1%).
Са друге стране, АП српске лексеме вера са стуктурног становишта одликује
следеће: у центру се налазе функционалне везе у сфери религије (42,78%) и
прецедентни текст (20,29%), док домену ближе периферије припадају асоцијати који
осликавају позитивне емоције и оцене (7,54%), личносно, интерперсонално, егзистенцијално и аксиолошко значење (6,76%), дефиниције (6,50%) и веза са конкретном
религијом (6,37%).
Функционалне везе ван религије (3,64%) и опозити, негативне емоције и
оцене (3,25%) налазе се на даљој периферији, док по питању крајње периферије то
чине групе које одражавају везу са националним идентитетом (1,82%) и везу са
конкретном особом (1,04%).
Као што се може уочити, општа структура асоцијативних поља у начелу
указује да се стереотип вере код говорника оба језика у високом степену веже за
прецедентне текстове умрежене у њиховој свести. Код руских говорних
представника је то чак најдоминантнија семантичка група. Стереотип вере се, такође,
у оба језика везује за домен религије, код српских говорника далеко израженије19, док
се код руских говорника вера везује за домен религије у далеко нижем проценту.
У српском језику се стреотип вере далеко израженије доживљава у кључу
позитивних емоција и оцена, док у руском, врло интересантно, то није случај. Проценат
реакција које одражавају опозите, као и негативне оцене и емоције код руских
говорника је већи него проценат реакција које се везују за позитивне емоције и оцене.
Представници оба језика стереотип вере у значајном проценту доживљавају
кроз призму личносног, интерперсоналног, егзистенцијалног и аксиолошког значења,
и то далеко израженије код руских говорника. Они, за разлику од српских, веру доста
чешће везују за конкретну особу20. Са друге стране, српски говорни представници
18 Кончаревић 2015а.
19 Код српских говорника прецедентни текст уједно представља и најдоминантнију
семантичку групу.
20 Што може бити узроковано чињеницом о којој смо у раду већ писали, а то је да женско
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веру више повезују са конкретном религијом и дефиницијама него што то чине
руски. Српски говорници веру такође доводе и у везу са националним идентитетом
што у руском корпусу није примећено ни у једној реакцији.
Уколико приступимо детаљнијој анализи сваке од издвојених семантичких
група понаособ, приметићемо да су се јавиле следеће реакције:
а) функционалне везе у сфери религије
- руски језик: в Бога 8, Бог, в чудеса, крест, церковь, чудо (укупно: 13 –
13%);
- српски језик: Бог 117, црква 104, у Бога 38, крст 30, Христ, Исус, поп 4,
исповест, молитва 3, Библија, вера, духовност 2, +, аскеза, блаженство, Бог је
један, босиљак, бројаница, догма, Господ, хор, Храм Светог Саве, чудо, икона, Исус
Христ, литургија, побожност, теологија 1 (укупно: 329 – 42,78%);
б) функционалне везе изван религије
- руски језик: дружба, жизнь 1 (укупно: 2 –2%);
- српски језик: живот 6, будућност 4, водич, детелина, дух, жеља, жута
боја,идеја, интуиција, контрола, метафраза, наука, небо, прстен, путовање, разлог,
sex, светски дух, школа, заједница 1 (укупно: 28 – 3,64%);
в) прецедентни текст:
- руски језик: надежда 15, надежда | любовь 13, любовь 9, и надежда 1
(укупно: 38 – 38%);
- српски језик: нада 120, љубав 29, и нада, нада и љубав 2, или невера, љубав
и нада, нада љубав 1 (укупно: 156 – 20,29%);
г) дефиниције
- руски језик: религия (укупно: 1 – 1%);
- српски језик: религија 26, истина, потреба, слобода, веровање 2, борба,
вероисповест, изазов, очекивање, опредељеност, опредељење, осећање, основа,
сидро, симбол, смисао, суштина, суштина живота, тајна, убеђеност, убеђење 1
(укупно: 50 – 6,50%);
д) позитивне емоције и оцене
- руски језик: светлая, счастье, истинная 1 (укупно: 3 – 3%);
- српски језик: снага 4, мир, сигурност, верност 3, мотив, поштовање,
срећа, успех 2, важност, врло битно, давање, доследност, дубина, дубоко, закон,
исправност, истина лепота, истинитост, јака, корисно, милосрђе, морал,
моралност, надахнуће, најважнија, најважније, омамљеност, покретач, понос,
послушност, поверење, приврженост, светлост, слепавера, смиреност, снага духа и
ума, спаја људе, спас, топло, узвишеност, узданица, ускрснуће, чврстина,
чврсто,човекољубље 1 (укупно: 58 – 7,54%);
ђ) опозити, негативне емоције и оцене
- руски језик: атеизм, полувера, ушла, фанатизм (укупно: 4 – 4%);
- српски језик: невера 6, атеизам, глупост, заблуда 2, атеисти, глупости,
залуђеност, лажно, магија, мука, ограничење, оптерећење, предрасуде, препрека
добрих односа, секта, смрт, фанатик 1 (укупно: 25 – 3,25%);
е) идентификација са конкретном религијом
- руски језик: мусульманская 1 (укупно: 1 – 1%);
- српски језик: хришћанство 22, православље 17, православна 5, хришћанин,
ислам, Јеховини сведоци, католичка, православац 1 (укупно: 49 – 6,37%);
лично име Вера проналази далеко већу заступљеност у руској средини него у српској,
нарочито у новије време.
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ж) личносно, интерперсонално, егзистенцијално, аксиолошко значење
- руски језик: в любовь 7, в светлое будущее, в себя 3, в будущее, в жизнь,
вкоммунизм, в человека, человек 2, в друга, в дружбу, в жизни, в Ленина, в людей,
впобеду, в справедливость, в счастье, в царя 1 (укупно: 32 – 32%);
- српски језик: у себе 10, у људе, у живот 5, у љубав, у љубави, у сутра 3,
људи, самопоуздање, све, у будућност, у кога 2, бољесутра, човек, ја, личност,
ништа, опстанак, постојати, постоји, сврха постојања, треба, у будућности, у нас,
у нешто 1 (укупно: 52 – 6,76%);
з) веза са националним идентитетом:
- српски језик: нација 5, народ 4, српска 2, националност, народи, Србија 1
(укупно: 14 – 1,82%)
и) идентификација са конкретном особом
- руски језик: девушка, мама, Надежда 2 (укупно: 6 – 6%);
- српски језик: друг 2, баба, девојка, Мира, моја другарица, особа позитивна,
тетка 1 (укупно: 8 – 1,04%);
Са аспекта функционалних веза у сфери религије одговори говорника и
руског и српског језика у великој мери кореспондирају. Тако стереотип вере у оба
језика најизраженије налази везу са Богом (срп. Бог 117, у Бога 38, Бог је један 1,
Господ 1; рус. в Бога 7, Бог), затим са црквом, чудом и крстом. Јача веза вере са
црквом и крстом одликује говорнике српског језика (црква 104, крст 30), док
говорници руског језика веру јаче везују за феномен чуда (в чудеса, чудо 1). Осим
тога, резултати анализе на плану српског корпуса показују да говорни представници
овог језика стереотип вере доживљавају кроз спону са свештеником (поп 4),
исповешћу и молитвом, затим у мањој мери са босиљком, бројаницом, догмом,
литургијом и иконом, као и семантички сродним појмовима попут духовности и
побожности. Уз то, говорници српског језика били су склони да веру доживе и кроз
призму блаженства и аскезе. Реакције које у себи поседују додатну конкретизацију су
такође биле заступљене. Тако се мора поменути Исус Христ (Христ 4, Исус 4, Исус
Христ) и Библија, док је стереотип вере био сагледан и у топонимском контексту, те
се као реакција пронашао и Храм Светог Саве у Београду, што указује да просечног
говорника српског језика (са топонимског аспекта) Храм Светог Саве умрежена
асоцијација на веру.
У контексту функционалних веза изван религије у оба језика се нашао
живот21, и то израженије у српском језику (живот 6, жизнь 1), у којем се веома
истиче спона и са будућношћу. Заступљене су и апстрактне именице попут идеје,
путовања, интуиције, жеље и др., као и конкретне попут прстена и детелине. У
руском језику се вера доживљава кроз пријатељство, док је у српском језику
стереотип вере неодвојив од научно-образовног концепта (школа, наука), те не чуди
зашто се у групи лексема које одражавају функционалне везе у домену религије
нашла и теологија.
Након асоцијативног експеримента неретко се могу појавити резултати који
представљају својеврсно изражавања негодовања или бојкота учесника према тесту,
21 Изражена веза стереотипа вере са животом у руском и српском језику може се лако
објаснити уколико се само присетимо речи светог апостола и јеванђелисте Јована који наводи:
„У њему бјеше живот, и живот бјеше свјетлост људима“ (Јн. 1, 4). У том смислу неће зачудити
ни изражена веза испитиваног стереотипа са светлошћу, о чему ће бити више у наставку рада,
али и са истином, чије се обједињење може изнаћи у самим Христовим речима: „Ја сам пут и
истина и живот“ (Јн. 14, 6).
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испитивачу или аутору теста22. Тако се срећу провокативне реакције на одређене
стимулусе који се у контексту спојивости не могу сматрати прикладним. На примеру
српског корпуса забележена је таква ситуација, па се на стимулус вера јавила и реакција
sex.
Изражено заступљена група на примеру руског и српског језика јесу везе са
прецедентним текстовима. У првом реду то је умрежен синтагматски спој лексема
„љубав, вера и нада“ који постаје јасан тек сагледавањем у новозаветном кључу, где
и проналази своје утемељење. Тачније, у питању су чувене речи апостола Павла: „А
сад остаје вјера, нада, љубав, ово троје“ (1. Кор. 13, 13). Дати редослед кључних
лексема следиле су и реакције које су на исти начин квантитативно биле заступљене:
најизраженије нада (нада 120, инада 2, надежда 15, и надежда 1), затим љубав
(љубав 29, любовь 19) и на крају нада и љубав заједно (нада и љубав 2, љубав и нада
1, нада љубав 1, надежда | любовь 13). У оба језика се, дакле, вера доминантно везује
за концепт наде, а затим и љубави (у нижем, али битном проценту). Корпус реакција
на плану српског језика показује повезаност са још једним видом прецедентног
текста. Ради се о познатој косовској дилеми „вјера или невјера“, те се реакција или
невера 1 такође јавила међу реакцијама на задати стимулус.
Што се тиче сфере дефиниција, у највећем броју случајева се вера доводи у
везу са религијом (религија 26, религия 1), што је и очекивано. Дата ситуација
забележена је у корпусу оба језика, док је српски језик у том смислу дати стереотип
додатно повезао са истином и слободом. Такође, говорници датог језика веру
доживљавају као нешто круцијално, веома важно што указује на јасну одређеност и
даје смисао (опредељење, опредељеност, основа, потреба, смисао, суштина,
суштина живота, убеђеност, убеђење 1), али што може представљати борбу и
изазов, као и тајну и очекивање, што су у контексту догматике хришћанства
очекиване реакције. Говорници српског језика су стереотип вере перцепирали и
путем симболичког приступа, те се међу реакцијама нашло и сидро.
Позитивне емоције и оцене проналазе спону са стереотипом вере у оба
језика, с тим што је дата семантичка група далеко израженија у српском језику.
Његови говорни представници веру доживљавају као снагу (духа и ума), мир и
сигурност. Они је поимају као нешто од изузетног значаја за њих (мотив 2,
најважнија, најважније, покретач, важност, врло битно, закон, узданица 1), као
понос, спас и васкрснуће, нешто што спаја људе и корисно је, али је уједно и извор
великог броја врлина попут верности (најизраженија – 3), поверења, човекољубља,
исправности, милосрђа, морала, послушности, смирености и узвишености. Са друге
стране, у оба језика стереотип вере се повезује са срећом и конотацијом јаког и
истинског (рус. истинная 1, срп. чврстина, чврсто, доследност, јака, слепа вера 1).
Интересантно је, такође, да су се и код руских и код српских говорника на стимулус
вера појавиле реакције које су повезане са светлошћу (светлая 1, светлост 1). Дату
ситуацију не сматрамо неочекиваном, будући да је феномен светлости неотуђиво
везан за концепт хришћанства. Слику ћемо додатно изоштрити уколико једноставно
пођемо од поимања Господа Исуса Христа као „Светлости живота“ и присетимо се
новозаветних речи Његових које је објавио роду људском: „Ја сам свјетлост свијету;
ко иде за Мном неће ходити по тами, него ће имати свјетлост живота“ (Јн. 8, 12).
Реакције које одражавају опозите, негативне оцене и емоције су фиксиране и
у руском и у српском корпусу. Интересантно, у руском језику ова се група
испоставила као израженија него она која осликава позитивне емоције и оцене (4%
22 О овоме више в. у Караулов 1996, 88–91.
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наспрам 3%), што потврђује резултате и других сродних истраживања23, док је у
српском језику ситуација супротна и вера се доживљава кроз призму афирмативног
(3,25% наспрам 7,54%). У оба језика нашла се спона стереотипа вере са атеизмом и
фанатизмом (рус. атеизм, фанатизм 1; срп. атеизам 2, атеисти, фанатик 1).
Говорници српског језика веру повезују и са глупошћу, заблудом, нечим што
ограничава, оптерећује, ствар је предрасуде, залуђености, па чак секте, магије и
смрти (нпр. глупост 2, глупости 1, заблуда 2, мука, препрека добрих односа,
ограничење, залуђеност 1), док говорници руског језика веру смештају у контекст
одсуства, тј. нечег што више није присутно (ушла 1). Ипак, највећи број реакција дате
групе у оба језика одликује ниска квантитативна фреквенција.
Веза са конкретном религијом такође је нашла своје место међу добијеним
реакцијама. У српском језику су то доминантно православље (православље 17,
православна 5, православац 1) и хришћанство (хришћанство 22, хришћанин 1), што се
и могло очекивати. У изражено ниском проценту, свега по једном, нашла се веза и са
католичанством, Јеховиним сведоцима и исламом. Изузетно је занимљиво да је ислам
једина веза са конкретном религијом која је забележена у корпусу реакција руских
говорника (мусульманская 1). Иако би се могло претпоставити да би се јавиле
реакције које су везане за доминанту религију Руса, православљем (или чак шире –
хришћанством), корпус такве реакције није забележио.
Група која одражава личносна, интерперсонална, егзистенцијална и
аксиолошка значења била је веома високо заступљена у корпусима нашег рада. У
зависности од стимулуса налазила се у домену центра или ближе периферије, што
представља висок ниво фреквенције. Према добијеним резултатима закључујемо да је
код говорника руског и српског језика израженија група реакција која одражава
аксиолошка значења. Тако је на плану обају језика стереотип вере бивао доведен у
контексту вере у будућност, вере у бољу будућност, вере у живот и љубав (нпр. рус. в
светлое будущее 3, в будущее 2, срп. убудућност 2, боље сутра 1). Код руских
говорника је најдоминантније била заступљена вера у љубав (7), а код српских вера у
живот (5). Осим тога, на примеру руских говорника изражено је заступљена
манифестација вере у комунистичке идеале (в коммунизм 2, в Ленина 1), што делом
не изненађује, затим у нижем проценту и вера у пријатељство и победу, као и у
концепт царевине (в царя 1).
Стереотип вере се код руских говорника претежно везивао за домен
интерперсоналних, а у најмањој мери личносних значења (нпр. в себя 3), док је
ситуација у српском језику потпуно супротна. Наиме, говорници српског језика су
након аксиолошких најизраженије испољавали реакције које припадају домену
личносних значења (нпр. у себе 10, ја 1), а затим интерперсоналних, што нас може
навести на закључак да се по питању ове семантичке категорије на примеру српског
језика испољава виши степен индивидуалности и окренутости према себи него што је
то случај у руском24. Егзистенцијална значења на основу добијених реакција
примећена су само у српском језику (нпр. постоји, постојати, опстанак 1).
Веза са националним идентитетом примећена је само у корпусу реакција
српских говорника. Најдоминантније се тицала концепта нације и народа (нација 5, народ
4, националност, народ 1) и била усмерена ка домену властитог (српска 2, Србија 1).
23 В. Кончаревић 2015.
24 Наши резултати иду у прилог добијеним резултатима Рајне Драгићевић која је саставила
списак лексема које чине језгро језичке свести говорника српског језика. Према том списку
лексема ја налази на високом четвртом месту (исп. Драгићевић 2010,130–132).
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Вера се на примеру и руског и српског језика доводила у везу са конкретном
особом. Таква ситуација је израженија у руском језику него у српском (6% наспрам
1,04%). Руски говорници су стереотип вере искључиво везивали за женске особе, и то
најчешће девојку или мајку, док је код говорника српског језика вера најчешће била
повезивана са женском особом, али не увек. Штавише, веома је интересантно да је
најфреквентнија реакција у овој семантичкој групи у српском језику управо мушког
рода. У питању је реакција друг. Уколико би се пак реакција односила на женски род,
код говорних представника српског језика вера проналази везу са девојком (као и у
руском), али и бабом, другарицом и тетком.
На основу добијених резултата јасно се може извести закључак да је
стереотип вере у језичкој свести говорника и руског и српског језика најјаче везан за
хришћански концепт. Томе се, између осталог, потврда може наћи и путем
сагледавања броја реакција које поседују изразито хришћанско утемељење. Проценат
таквих реакција у руском језику износи 50,46%, а у српском чак 73,84% од укупног
броја добијених реакција на задате стимулусе.
Услед умрежених прецедентних текстова у језичкој свести говорника обају
истраживаних језика, стереотип вере се изразито везује управо за њих, и то највише
за наду и љубав. Говорници српског језика дати стереотип најдоминантије везују за
домен религијског, док руски говорници то чине у доста нижем проценту. У оба
језика се вера повезује са Богом, црквом и крстом, израженије у српском, као и
чудом, израженије у руском језику.
Стереотип вере се код код руских и српских представника везује за
позитивне емоције и оцене, и то далеко израженије код српских. У том смислу
проналазе се везе са срећом, светлошћу и правом вером, с тим што је код руских
говорника заступљенији аспект истинске вере, а код српских чврсте и јаке вере, која
представља један од најважнијих сегмената живота. Са друге стране, опозити,
негативне емоције и оцене су такође присутне у оба језика, али са ниским процентом
у српском језику и, веома интересантно, доста вишим процентом у руском језику
него, на пример, семантичка група позитивних емоција и оцена. Тако стереотип вере
у оба језика налази спону са атеизмом и фанатизмом, у руском и полувером и вером
која је нестала, а у српском глупостима, заблудама и ограничењима.
Српски говорници проналазе везу вере са националним идентитетом,
претежно кроз призму властитог и концепта нације. Они, такође, проналазе и везу са
конкретном религијом, доминантно православљем и хришћанством, што код руских
говорника није случај. Руски говорни представници стереотип вере далеко чешће
доводе у контекст везе са конкретном особом, и то искључиво женском, док српским
говорницима веза са конкретним особом такође није страна, с тим што је мање
израженија и у питању не мора бити искључиво женска особа, већ и мушка.
Спона стереотипа вере и функционалних веза изван сфере религије је такође
присутна у оба језика, али у релативно ниском проценту. Тако су у оба језика
изражене везе са животом, у руском још и са пријатељством, а у српском са небом,
многим асптрактним појмовима попут идеје, интуиције, али, веома интересантно, и
научно-образовним концептом.
Личносна, интерперсонална, егзистенцијална и аксиолошка значења далеко
су израженија на плану руског језика, где као и у српском, највећу превагу односе
аксиолошка значења. У том смислу се у оба језика најјаче везе испољавају са вером у
(бољу) будућност, вером у љубав и живот, док су код руских говорника примећене
тенденције спојивости са вером у комунистичке идеале, цара, победу и пријатељство,
с тим што је интересантно да је последње било заступљено и у домену

104

фукнционалних веза изван религије. То може указати да је аспект пријатељства битан
у сагледавању стереотипа вере у начелу, а управо је реакција друг била
најфреквентија у семантичкој групи веза са конкретном особом, чиме се формира још
једна битна сличност између руског и српског језика. Аспект личносних и
интерперсоналних значења доминантнији је у српском језику, што може указати на
извесан ниво антропоцентричности по питању датих група, док је српски језик
једини манифестовао присуство реакција које се тичу домена егзистенцијалног.
Увидом и анализом добијених резултата може се закључити да се руски и
српски језик по питању стереотипа вере на структурном плану далеко више разликују
него што је то случај на садржинско-семантичком. Суштински аспекти указују на
висок степен сличности међу датим језицима, али број добијених разлика није
занемарљив, што може отворити могућност за велики број даљих истраживања која
се могу (а не морају) вршити на основу другачијих параметара попут конкретне
средине, циљне групе, узраста, већег броја испитаника и многих других параметара.
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Срджан Петрович
О СТЕРЕОТИПЕВЕРЫ В ВЕРБАЛЬНО-АССОЦИАТИВНОЙ СИСТЕМЕ
РУССКОГО И СЕРБСКОГО ЯЗЫКОВ
В предлагаемой работе предметом исследования является стереотип веры в
языковом сознании носителей русского и сербского языков. Начиная с рассмотрений
лексикографических определений веры, зафиксированных в авторитативных
теологических и лингвистических источниках, на материале ассоциативных словарей
русского и сербского языков подвергаются двуаспектному анализу релевантные
лексемы из сакральной сферы в сопоставительном плане. После структурного и
содержательного анализов ассоциативных полей и вербальных ассоциаций,
расспределенных по десяти семантическим группам, автор выясняет, что существуют
определнные отличия в понимании стереотипа веры носителями двух исследуемых
нами языков, особо выделившиеся в плане структуры ассоциативных полей лексем.
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АСПЕКТИ МЕЂУСОБНИХ ХРИШЋАНСКИХ
И КУЛТУРОЛОШКИХ УТИЦАЈА СРБА И РУСА У ПЕРИОДУ
ОД 10. ДО 16. ВЕКА
Апстракт: У овом раду ће бити приказани српско-руски духовни односи у
периоду од 10. до 16. века. Примање хришћанства, Словенима доноси хришћанску
културу. Место сусрета српско-руске духовности била је Света Гора. Руски утицаји
на српску духовност и културу почињу од цара Ивана Грозног. Многи српски јерарси
и учитељи боравили су у Русији и тамо обављали важне дужности и дали немерљив
допринос настанку руске хагиографске литературе.
Кључне речи: Хришћанска култура, Света Гора, српски јерарси, Иван
Грозни.
Увод
Када говоримо о српско-руским духовним и културолошким утицајима
морамо кренути од самих почетака христијанизације Срба и Руса. Веома је битно да
је христијанизација дошла из Византије, и у том контексту треба сагледати почетни
хришћански и културолошки развој два народа. У међусобним утицајима Срба и Руса
важну улогу играла је Света Гора, односно два манастира – Хиландар и Пантелејмон.
У обзир се мора узети да је српски народ у периоду владавине Немањића био
духовни чувар хришћанског наслеђа, али како долази до пада српске државе под
Турке, али са друге стране и успона руске државе, руски народ преузима улогу
чувара православне духовности. Међутим, од великог је значаја размотрити и улогу
српских јерарха и духовника, који су боравили на тлу Русије, и утврдити њихов
значај за руску богословску науку, културу и духовност.
Владимировска и Светосавска хришћанска култура
Христијанизација Срба, која претходи христијанизацији Руса, представља
један дуготрајан процес. Када се узме у разматрање питање покрштавања Срба, увек
се говори о првом и другом покрштавању Срба. Прво покрштавање Срба било је за
време цара Ираклија (610–640). Цар Ираклије је довео Србима свештенике из Рима1 и
као један од фактора неуспеха првог покрштавања може се узети овај аспекат. Друго
покрштавање Срба било је за време кнеза Мутимира 879. године, и оно је било у
време византијског цара Василија I Македонца (867–886). Као успех овога другог
1 Слијепчевић 2002, 20.
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покрштавања мора се узети просветитељски рад Свете браће Кирила и Методија и
њихових ученика. Настанак словенског писма и превођење Светог писма и
богослужбених књига били су фундамент за постепено прихвататање и развој
хришћанства код словенских племена2.
Христијанизација на тлу руске државе везује се за кнеза Владимира, за
годину 988. Примање хришћанства за кнеза Владимира и руски народ представља
догађај којим паганство и пагански култови бивају замењи вером у живог Бога.
Међутим, христијанизација је Русији дала хришћанство, не само као веру и култ, него
као један целокупни хришћански културни покрет. Када се говори о развоју руске
културе, говори се о развоју руске хришћанске културе.
У оквиру руске историје јасно се разликују две супротстављене културе:
Владимирова и Петрова3. Владимирова је православна, национална и везана је за
Византију. Петрова култура је световна, државна и везана је за западни утицај. И док
су тенденције Владимирове културе стварање „Свете Русије“ и тиче се бити целог
народа, тенденција Петрове културе је стварање моћне империје и тиче се само
мањинског дела образоване Русије4. Деветнаести век преставља њихов смртоносни
сукоб и долази до појаве западњачког рационализама, комунизама, припреме
револуције и остварује се синтеза у књижевности, музици, философији.
Најактуелнији циљ руске духовне историје јесте враћање 988. години, новом
крштењу Русије.
Кијев, престоница Владимирова, била је под разним утицајима, пре свега
јеврејским и муслиманским, али и западно-хришћанским и источно-хришћанским.
Владимир се решио за примање хришћанског православног обреда из Византије5. Као
главни фактор за Владимирово примање хришћанста, Александра Серђукова наводи
надмоћ хришћанског истока6. Кроз целу историју Русије, Рим је покушавао да
завлада руским територијама, главну улогу у томе имала је Пољска. Рим је нарочито
у време татарског ропства покушавао да разједини Русију, а римски папа је понудио
краљевску круну и Александру Невском. Посебну опасност по руско православље
имале су уније: Флорентинска и Брес-Литовска. Пољска ће покушати чак да њен
кандидат Димитрије заузме московски престо. Западне земље су настале као
последица пада великог Рима.
Руски западњаци 19. века порицали су значај владимировске културе7, а
славенофили, жестоки апологети православља, видели су у њој језгро бића Русије.
2 „То је било стварање и формирање самога словенског језика, његова унутрашња
христијанизација, оцковљење, преображај саме стихије словенске мисли и речи, словенског
логоса, саме душе народа.“ Cf. Флоровски 2008, 19.
3 О супротности култура се често говори у руском богословљу, стално се приказује одређена
дијалектика у односу ново-старо. Тако Георгије Флоровски, говорећи о стању после
христијанизације, каже да је постојала византијско-хришћанска и паганска култура, која је
наставила да живи синкретистички. Cf. Флоровски 2008, 15.
4 Серђукова 1938, 204.
5 Примање хришћанства из Византије је најсудбоноснији догађај руске историје и културе.
Њиме је усмерен правац којим ће се кретати руска култура, а то је религиозни живот, склапање
народног и црквеног, склапање нације и Цркве. Cf. Серђукова 1938, 206.
6 Веома је присутно питање у богословљу и црквеној историји о разлозима Владимировог
примања хришћанства. Cf. Погодин 1939, 25–34.
7 Историчари Кључевски и Миљуков проклињали су кобну грешку предака што су примили
хришћанство од „труле Византије“, окренули леђа западној култури и животарили у мраку и
незнању све до Петра Великог. Cf. Серђукова 1938, 207.
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Присталице западне просвећености истицали су „византијску скамењеност“ и руско
назадњаштво. Међутим, занимљиво је да еминентни научници на Западу, Дил, Мије,
Стржиковски – говоре похвално о уметности и иконопису у Византији.
Значај византијске културе је у томе што је она христијанизовала античку
уметност и традицију и створила синтезу чистог религиозног духа и хармоничних
културних облика. Владимировска култура је цела култура, као што је светосавска
култура цела култура српског народа. Кијевска кнежевина је примањем крштења
ушла у круг културних европских држава и заузела једно од водећех места8. Кроз
Владимирово примање крштења, Кијевска Русија се интегрисала у велику религиозну
заједницу, источну Цркву и њено васпитање човека хришћанина9. Хришћанство се
код Руса ширило ненасилно и већ у Владимировој Русији хришћански живот је био
прожет хришћанским осећањем, мишљу и идеалом. Владимировска култура је Русији
донела светитеље (кнезове, бранитеље, мученике), довела је до стварања руске
књижевности. У манастирима се преписују књиге, школују се најзначајније
личности, живе лекари и проповедници. Кнезови ратници, законодавци и писци,
смерни калуђери и њихови ученици, градитељи храмова, свете кнегиње, сви имају
један циљ – створити од руске земље Дом Пресвете Богородице.
Владимировска култура дала је Русији свесну душу, изградила темељ њеног
духовног и националног идентитета. Она је створила велике културне вредности:
храмове, рукописе, књиге, законе и завештала је чување традиције и стални рад на
усавршавању. Културом Светог Владимира, Русија се сачувала под Татарима и кроз
дух Владимиров, који прожима руску културу, увек ће успевати да васкрсне из
пепала светског пожара10.
Из свега претходног реченог нам се јасно намеће питање: који је религијски и
културолошки значај Светог Саве за српски народ? Сведоци смо да се у нашем народу
одомаћио термин Светосавље, који, може се рећи, обједињује и сажима у себи многе
аспекте српског хришћанског идентитета: Цркву, просвету, културу, књижевност и
многе друге аспекте, који су уткани у национални идентитет и бит српског народа.
Епоха Светог Саве с правом је названа најзначајнијим, златним веком наше
повести11. Она је кроз наредних осам векова поставила фундаменте хришћанског
верског и културног развитка српског народа12. Свети Сава, вођен Божијим промислом,
напушта свој лагодни живот и постаје монах. Он се монаши у руском манастиру на
Светој гори, дакле, овде можемо говорити о утицају те владимировске културе на
Светог Саву. Он постаје први српски архиепископ, и са правом присваја народно
убеђење да је он први српски учитељ и просветитељ. Он приређуje за српски народ
Номоканон13 и даје темеље развитку црквеног и државног законодавства14. Светосавски
Номоканон ће касније имати значајан утицај у руском црквеном законодавству.
8 Мајендорф 1998, 87.
9 Детаљније о овој теми: Максимовић 1938, 23–25.
10 Серђукова 1938, 213.
11 Гардашевић 2002, 12.
12 О значају Светог Саве за наш народ постоји веома кратка, али поучна студија
блаженопочившег оца Радована Биговића. Cf. Биговић 1992, 24–27.
13 Свети Сава је осетио потребу за једном комбинованом компилацијом законодавства, која би
се тицала не само црквеног живота, него и световног права, којим би се решила најважнија
питања друштвеног и државног живота. Cf. Гардашевић 1958, 3.
14 Номоканоном Србија већ на почетку XIII века добија кодекс, којим постаје правна држава у
коју је уграђено богато наслеђе грчко-римског права. Свети Сава је кроз Номоканон учинио
Србију земљом европске и медитеранске цивилизације. Cf. Богдановић 1980, 144–145.
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Развој српске дипломатије и књижевности не може се појмити без печата,
који је у овим областима оставио Свети Сава. Он је прва дипломатска личност, која
својом дипломатском делатношћу чува српски народ од опасних и погубних ратова.
Развој српке књижевности15 почиње од његових дела и она представљају парадигму
за развој српске поезије и прозе. Свети Сава је имао познавање литургијске и
монашке књижевности, како у грчким типицима, тако и у великим химнографским
зборницима16. Он је показао како треба усмерити монашки живот кроз његове
типике: Карејски, Хиландарски и Студенички17. Његово Житије и служба Светом
Симеону представљају образац по којем ће настајати житија и службе у
средњовековној Србији.
Као и владимировска култура, тако и светосавска има у себи византијски дух.
То се најбоље види кроз многобројне подигнуте немањићке манастире и цркве, бисере
византијске и српске уметности, који стоје као чувар времена, чувар националне
светосавске културе и место где се светосавска култура и светосавље рађа поново, и
поново. Владимировску и светосавску културу повезује дух хришћанства, који вековима
надахњује и даје смисао постојања српског и руског народа.
Допринос Свете Горе српско-руским духовним везама
у периоду од 14. до 16. века
Период монголског ропства представљао је за руски народ и цркву велики
изазов. У овим тешким временима место сусрета духовности и културе два словенска
народа била је Света Гора. Манастир Хиландар је током средњег века био престоница
српске културе. Монаси који су боравили у Хиландару били су бирани за
архиепископе и патријархе. Улога и значај манастира Хиландара за очување српске
културе, писмености и духовности је немерљива. Владари династије Немањића су
били веома благонаклони према Хиландару, обилно су га помагали и даровали, а у
Хиландару је цветало преводилаштво и преписивачки рад, а монаси Хиландара су
постали стубови развитка књижевности: Доментијан, Теодосије18, Данило19,
Никодим, Гервасије20 и други.
Српска династија Немањића21 се прихватила и старања о руском манастиру
светог Пантелејмона22, а Душан је прихватио и ктиторство23. Сачувана су четири
15 Значајне студије одоприносу Светог Саве књижевности, види: Белић 1935, 175–180.;
Јовановић 2006, 11–19.
16 У периоду од XII до XIV века, Срби и остали Јужни Словени су се сусретали са старом
руском књижевношћу: Житије светог Андреја Јуродивог, Пандекти Никона Црногорца...Cf.
Трифуновић 2009, 307.
17 Богдановић 1980, 148–149.
18 Доментијан и Теодосије су аутори Житија Светог Саве.
19 Архиепископ Данило у својим Житијима укључује многе жанрове: молитве, плачеве, монологе,
дијалоге, покајничка исповедања и похвале, па и поученија. Cf. Богдановић 1980, 177.
20 Игумани Никодим и Гервасије организовали су превођење Типика јесусалимског.
Никодимов превод типика се назива Никодимов типик, а Гервасијев се назива Романов типик,
по преводиоцу Роману. Cf. Богдановић 1980, 165–166.
21 У Житију Светог Саве од Доментијана и Теодосија, описана је посета руског монаха из
манастира Светог Пантелејмона Стефану Немањи и одлазак и монашење Растка Немањића на
Атону. Cf. Бойович 2007, 225.
22 Руски поклоници су од 11. века одлазили на Атос. Њихова прва дестинација била је
Ксилург, а потом Свети Пантелејмон са којим се Ксилург спојио. Манастир Светог
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документа на српском и грчком језику, који сведоче да је Душан Пантелејмону
даривао девет села са црквама, земљама и посебним правима, и то у области Струме,
Брегалнице и Дорјана24. Бригу о манастиру водио је и кнез Лазар25. Манастир је остао
руски захваљујући српским монасима, који су ту боравили и обављали повремено и
дужност игумана. Како је у манастиру боравило мноштво српских монаха, може се
рећи да је манастир попримао српски карактер26. Као веома значајну личност на
Светој гори, у овом времену, морамо издвојити старца (инока) Исаију, који је био
подвижник, писац, богослов и дипломата27.
Старац Исаија је превео на српскословенски језик дело Дионисија
Ареопагита 1371. године28. На делима Дионисија Ареопагита темељила се готово
цела византијска теологија после 6. века. Овај Исаијин преводилачки подухват веома
је значајан за развој српске књижевности, а утицао је и на развој српске уметности29.
Превод је са Свете горе био однет у Русију и испреписиван је доста пута. Превод се
ширио Русијом преко Москве и Новгорода. Од седамдесет и осам преписа Исаијиног
превода, више од шездесет је преписано у Русији и припада руској редакцији. Што се
тиче односа српскословенског и руског језика, прихватљиво је мишљење да је у 14.
веку руски језик био основа за настанак словенског књижевног језика30.
Након Куликовског боја ојачале су и уметничке везе између Русије и
Моравске Србије, и то преко Русика и Свете горе. У то време из Русије су у Србију
стизале рукоделије, уметничка схватања, али и руски мајстори. У живопису СпасоПреображенске цркве Коваљског манастира, која потиче из 1380. године, присутне су
фреске, које имају велике сличности са фрескама које потичу из Грачанице, Градца,
Марковог манастира31. Како временом долази до слабљења српске државе, нестанка
династије Немањића и продора Турака на Балкан, манастир Хиландар ће у другој
половини 16. века доћи у незавидан положај.
После пропасти српске државе, Хиландар је пострадао не само од Турака
него и од Грка32. Како је у то време Русија у успону своје политичке моћи, монаси
манастира Хиландара упућују руском цару Ивану Грозном33 игумана Пајсија, а са
молбом да узме Хиландар у заштиту и издејствује повратак пашњака и зимовница за
стоку од Грка. Цар Иван Грозни је дипломатским путем затражио султанову заштиту
Хиландара од насиља Грка. Цар Иван Грозни се прихватио и ктиторства манастира
Пантелејмона се називао и Русик. Cf. Стародубцев 2010, 144.
23 Када је цар Душан дошао на Свету гору 1347, он је одредио старца Исаију да се стара око
уређења запустелог манастира Светог Пантелејмона. Цар Душан је дао обилну помоћ. Cf.
Пурковић 1976, 84.
24 Трифуновић 2009, 315.
25 Антонијевић 2015, 27.
26 Ћоровић 1985, 168.
27 Старац Исаија је био једна од кључних личности у измирењу Васељенске патријаршије и
Српске цркве 1375. године. Cf. Руварац1888, 140.
28 Трифуновић 1980, 79.
29 Богдановић 1980, 188–189.
30 Трифуновић 2013, 7–8.
31 Трифуновић 2009, 319–320.
32 Грци се нису тако понашали док су њихови манастири и цркве били богато даривани од
српских владара, него су сада збацили маску и кренули у обрачун са Српском црквом. Cf.
Димитријевић 1900, 275–276.
33 Иван Грозни је био први руски цар. У историографији се сусреће термин „Московско
царство“ и он се односи на период владавине од Ивана Грозног до реформи Петра Великог. Cf.
Чворовић 2012, 325–326.
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Хиландара. Настојао је да манастир ни у чему не оскудева, откупио је од Турака и
Јевреја сасуде, које су Хиландарци раније, због тешког материјалног статуса, морали
да распродају34.
Цар Иван Грозни се достојно одужио српским владарским породицама, пре
свега Немањићима, а потом и Лазаревићима и Бранковићима за све доброчинство
према манастиру Светог Пантелејмона. Када је 1556. у Москву дошао хиландарски
монах Силвестер, цар га је обдарио милостињом и поклонио Хиландару подворје у
Москви, да када хиландарски монаси долазе у Русију, имају где да бораве.
Хиландарски монаси су често путовали у Русију са разним молбама: за подизање
црквава, да добију нека имања, да добијају материјалну помоћ за живот у
манастиру35.
Године 1558. манастир Хиландар су посетили монаси: архимандрит Прохор,
старац Анастасије, јеромонах Венијамин, ђакон Генадије и монах Артемије. Они су
донели поклоне за царску породицу и умолили цара за помоћ Хиландару36. Од стране
архимандрита Прохора и старца Анастасија настала је тада у Москви „Повест“, која
говори о томе како су поштоване поједине иконе из хиландарске ризнице и каква је
била њихова богослужбена употреба37. Руси су посебну љубав имали према икони
Богородице Тројеручице и то посебно видимо у опису Свете горе игумана манастира
Пантелејмона, монаха Јоакима38. Монаси су из Русије доносили богослужбене књиге,
које ће временом потиснути Србуље39. Међутим, промене у богослужбеној пракси
Руске цркве, што се посебно истиче кроз ревизију богослужбене литературе, и то
јужноруске, чију ће ревизију извршити Петар Могила40 и северноруске, чија је
ревизија везана за Патријарха Никона41, кроз 17. и 18. век одразиће се на српско
богословље, а у 19. веку, Србуље ће бити откупљиване и мењане за нова руска
издања.
Срби као јерарси и црквени писци на тлу Русије
У раздобљу између 14. и 16. века на тлу Русије делали су значајни јерарси и
учитељи42, који су били везани за Српску цркву43. Значајне четири богословске
34 Селивановски 1940, 73.
35 Значајно сведочанство нам представљају сачуване посланице хиландарских монаха цару
Ивану Грозном. Cf. „Две посланице Хиландараца цару Ивану Грозном“, Српске посланице 16
.века (приредио: Ђ. Трифуновић) (1988), Крушевац.
36 Петковић 1995, 148–149.
37 Фотић 2000, 209–210.
38 „Сказание о Святой Афонской горе игумена Русского Пантелеймонова монастыря Иоакима
иных святогорских старцев“ 1882, 14–15.
39 Селивановски 1940, 73–76.
40 Кијевска братствена школа, која је основана 1615. године, за време митрополита Петра
Могила (1632–1647) постала је главни православни образовни центар. Cf. Пузовић 2012, 153.
41 Никон је кроз своје реформе желео да створи православну културу и томе се учио од Грка.
Он није хтео да од Руске цркве створи Грчку, већ да Грке превазиђе у православљу, као што је
и цар Петар желео да превазиђе Швеђане у војној вештини. Cf. Зизикин 2007, 21.
42 У Русију су одлазили српски сликари, иконописци, клесари и занатлије. Посебно је познат
монах Лазар Србин, који за време кнеза Василија Димитријевича конструисао први јавни
часовник, 1404. године. Cf. Трифуновић 2009, 323–324.
43 Срби су ишли у Русију од 15. века са циљем да обнове запуштено образовање код Руса
после татарског ропства. Они су учили Русе да треба да бране православље и бране словенске
народе од турске најезде. Неки од Срба су остајали у Русији, а неки су се враћали са
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личности, које се истичу су: Кипријан – митрополит кијевски, Григорије Цамблак,
Пахомије Логотет и Никита Лав Филолог. У богословској студији, која потиче од
Добросава Ковачевића, поред њиховог имена додаје се „Србин“, а у студији чији је
аутор Н. Н. Дурново уз име митрополита Кипријана, такође налазимо „Србин“44.
Анализирајући црквене изворе и студије требало би дубље размотрити да ли су сви
они били Срби, али оно што се може истаћи као неоспорно јесте да су они суштински
били повезани са Српском црквом.
Кипријан је био светогорски монах и сматра се да је управо он донео
значајну богословску литературу у Русију. Он је донео у Русију Исаијин превод дела
Дионисија Ареопагита, Филотејев зборник, Стишни пролог45. Овим је он дао
немерљив допринос развоју руског богословља. Kипријан је у Русији био изабран за
митрополита кијевског. Свој проповеднички дар Кипријан је показао у својој
опроштајној грамати, коју је написао четири дана пред смрт. Он се опрашта са свима
и благосиља их, али од свих тражи опроштај и благослов. Он исповеда своју веру и
опрашта се са патријарсима, митрополитима и кнезом Василијем Димитријевићем.
По упокојењу митрополита Кипријана, архиепископ ростовски Григорије је прочитао
грамату над његовим одром46. Кипријан се упокојио 1406. године47.
Значајна личност која је боравила у Русији у 15. веку је Григорије Цамблак.
Литвански кнез Витовт сазвао је састанак 1414. године и договорио се са литванским
кнезовима да смени митрополита Фотија, који је управљао литванским епархијама и
затражио је да се за кијевског и литванског митрополита постави Григорије Цамблак.
Молба његова је остала без успеха. Кнез Витовд, пошто је извршио притисак на
Епископат у Литванији, шаље депутацију у Цариград, али како цар и патријарх нису
изашли у сусрет молби кнеза Витовта, он сазива сабор 1416, који је изабрао
Цамблака за митрополита кијевског и литванског. Овим Цамблаковим избором,
руска митрополија се опет поделила на московску и кијевску. У грамати коју су
издали епископи стоји да се сабор састао и због немарности и смене митрополита
Фотија, а за новог митрополита изабрао је Григорија Цамблака. Григорије је са
великом пажњом и у духу православља вршио своју дужност. Често је прекоревао
кнеза Витовта и тражио од њега да пређе у православну веру, али је то овај одбијао.
Григорије је учестововао на констанском сабору 1418. и по повратку у Литванију
умире 1419. године.
Када се говори о пореклу Григорија Цамблака, постоје одређене
несигурности и упитне чињенице48. Највише има основа да се прихвати мишљење да
је био Влах, да је потицао из угледне византијске породице која је средином XIV века
постала блиска цару Ивану Александру49. Ова породица је живела у бугарској
престоници Трнову. Представници ове породице били су разгранати по целом
православном свету, налазили су се у Бугарској, Византији, Русији и Србији. Због
милостињом. Cf. Радојчић 1913, 668.
44 Дурново1907, 40.
45 Трифуновић 1980, 7.
46 Ковачевић 1903 а, 144.
47 Поводом пет векова од упокојења митрополита Кипријана, у Гласнику Српске православне
цркве објављена је поменута студија аутора Н. Н. Дурново.
48 Занимљива је теза Ковачевић Добросава по којој он не доводи у питање порекло Кипријана
и Цамблака. Он децидно каже да су они Срби, и као потврду његове тврдње видимо његово
позивање у фуснотама на значајне радове руских теолога и историчара: Макарiя Исторiя
русской церкви, IV, 98; Степана Шевырева Исторiя русской словесности, IIIлекцiя, XV, 348.
49 Богдановић 1980, 204–205.
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своје сналажљивости заузимали су значајна места у државној и црквеној
администрацији50.
Григорије Цамблак је, пре доласка у Русију, прво био игуман Дечана и ту је
написао житије и службу Стефану Дечанском. Цамблак је у Србију дошао
највероватније 1402. године, када је Стефан Лазаревић добио деспотску титулу.
Манастир Дечани је у то време уживао велики углед и Стефан Лазаревић и његова
мајка Милица водили су посебну бригу о овом манастиру. Занимљиво је да су у то
време бегунци из Бугарске насељавали манастир Дечане и Пећку Патријаршију, а
Јефрем, патријарх српски са краја 14. века, био је бугарског порекла51. Једно време је
боравио на Атону и у Бугарској, а на позив митрополита Кипријана дошао је у
Русију. Цамблак је био веома образован и имао је добро познавање Светог писма и
Отаца. Као сјајан оратор имао је речитост, метафору, фигуре. Његове проповеди су
најчешће биле догматске и историјске. Интересовао се за опште верске истине и зато
је многе беседе написане у Србији произнео у Русији. Добросав Ковачевић нам
доноси беседе Цамблакове по црквеном кругу, онако како су проповеди скупљане.
Пре саме беседе нам говори када је беседа настала и даје нам још неке уводне
напомене52.
Пахомије Логотет53, по рођењу Србин, на позив великог кнеза Василија
Васиљевића, долази у Русију 1425. године. После покрштавања Руса за време
Владимира, све се више јављала жеља и потреба за аскетским списима и житијима.
Слаткоречивост и ораторство је више било развијено код Срба него код Руса, а веома
на добром гласу је био Србин Пахомије Логотет, јеромонах на Светој гори. Он
прихвата позив да дође у Русију, да преради стара и састави нова житија. До 15. века
се нагомилао богат материјал из руског црквеног живота и успомена. Пахомије се
прихватио да од нагомиланих биографских података напише житија и службе
светитељима, а укључујући у њих реторичке аспекте. Пахомијева житија су имала
улогу и вредност црквене проповеди. Она су имала улогу да покажу вредност
хришћанског живота54.
Његов први књижевни рад је опис живота Никона, ученика Сергија
Радоњешког, из 1426. године. На опису живота Сергија Радоњешког радио је између
1438–1443, а коначну ревизију урадио је 1459. године. Године 1443. и 1445. радио је
на преписивању књига. Пахомијев опис живота Сергија Радоњешког је више
похвална реч, која је читана у манастиру о празнику овог светитеља. Године 1459,
Пахомије је у Троицкој лаври преписивао псалме, а пре тога, у периоду 1455–1459,
написао је службу и житије Светог Алексија. Митрополит Јона га је обилно даровао и
замолио га да настави да описује животе руских светитеља и да им саставља каноне.
Тако он саставља житије Кирила белозерског55, а саставља канон Стефану Пермском.
Пахомије је написао укупно око 35 списа, и то: 16 до 18 канона и служби, 9
житија, 3 приче о свецима и 4 похвалне речи. У похвалној речи на Покров Пресвете
50 „Григорије Цамблак, Књижевни рад у Србији“ 1989, 11.
51 Исто, 13.
52 Ковачевић1903b, 145–155.
53 Пахомије Логотет је успео руској књижевности да да један универзални дух, којим би се
остварило културно јединство руског народа. Он даје руској књижевности смисао за оно што
је опште, смисао за књижевно интегрисање. Cf. Самарџић 1997, 66.
54 Ковачевић 1903 c, 431.
55 У Житију Кирила Белозерског се најбоље препознаје искуство старих српских житија и
служби, нарочито оних који потичу од Теодосија Хиландарца и осећа се свежина атонских
патеричких прича. Cf. Богдановић 1980, 247.
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Богородице, он прво говори о значају Мајке Божије, а затим описује историјски
догађај везан за овај празник, а после тога долази морални, проповедни део. Посебно
су лепе похвалне речи Светом Михаилу, кнезу черниговском56, Похвална реч на
пренос моштију московског Светог Петра, Похвална реч Мојсеју, архиепископу
новгородском. Пахомијеве похвалне речи се одликују црквеним духом и поштовањем
према лицима којима су посвећене. Кроз њих се види побожност и смерност душе
Пахомијеве. Он кроз своје проповеди доноси ораторски дух и византијску речитост
на тло Русије57.
Лав Аникита Филолог је боравио у Русији још пре 1530. године. Тада је
саставио Слово похвално Михаилу Черниговском и бојарину Федору. По повратку из
Русије се настанио у сремским и јужноугарским крајевима58. После пар година,
соловецко братство59 позвало је Црнорисца Аникиту Лава Филолога да опише живот
и рад оснивача Соловецког манастира – Светог Зосиме и Саватија. Он се одазива
позиву и у периоду од 1533. до 1538. настају две проповеди у похвалу Зосиме и
Саватија. Филолог се користио житијима соловецких чудотвораца Доситеја и
Спиридона и усменим предањем које је слушао од соловецких монаха. Радови
Филолога обилују у раскоши фраза, обилности форми и литерарним манирима.
Филолог ће посебно имати утицаја на Зиновију Отенског, руског богословског писца
из 16. века60.
Проповед у похвалу Зосима написана је на дан његове смрти, 17. априла.
Филолог на почетку говори о значају Христовог Васкрсења, а у наставку описује живот
Светог Зосима и описује његове особине, његова другарска осећања према пријатељу
Герману. Свети Зосима је био веома нападан од својих савременика, али љубав, којом је
зрачио, привлачила је многе на Соловецко острво и ту је подигнут манастир. При
манастиру су боравили многи монаси, једни су обрађивали земљу, други су засађивали
дрвеће, трећи су вадили со и ловили рибу... Епископ новгородски Јона прозвео је Зосима
у игумана. Као игуман је посвећивао велику пажњу монасима и настојао да се поштује
јерусалимски типик, који је прописан за манастир.
Проповед у похвалу Саватије написана је, такође, у спомен на његову смрт,
27. септембра. Филолог упоређује јесен, када се збирају плодови, са плодовима
врлина које је поседовао Саватије. Потребно је угледати се на Саватијеву
послушност, смиреност и кротост. Када је Саватије ступио у манастир, све је радио
без роптања и зато су га сви волели. Никада није био гневан и није падао у јарост.
Филолог описује и чудесну смрт Саватијеву. Зосима је отворио гроб Саватијев и
пренео његове нетрулежне мошти у своју киновију61.
Закључак
Примањем хришћанства Срби и Руси улазе у породицу хришћанских народа.
Хришћанство је дало Србима и Русима једну нову културу, хришћанску културу. Та
56 У овој похвалној речи, он укључује старо српско предање о убиству Батија у Угарској. Cf.
Богдановић 1980, 248.
57 Ковачевић 1903, 439–440.
58 Богдановић 1980, 249.
59 Соловецки манастир је изграђен у периоду од 1429. до 1436. године, на једном острву на
Белом мору, а на самом северу земље. Cf. Бремер 2012, 78–79.
60 Ковачевић 1903 d, 545–546.
61 Ковачевић 1903 d, 558–559.
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хришћанска култура била је утемељена на византијској култури и духовности и то се
најбоље огледа кроз развој књижевности, ктиторства, култа светитеља. Кроз
историју, међусобни хришћански и културолошки утицаји најбоље се сагледавају
кроз духовни и културолошки живот Хиландара и Светог Пантелејмона. Када је
српска земља била у политичком успону, манастир Пантелејмон се нашао под
заштитом Немањића, Лазаревића, Бранковића, а када је почео успон руске државе,
цар Иван Грозни се нашао заштитником и ктитором Хиландара. Хиландар и
Пантелејмон су кроз векове били центри српске и руске културе и духовности.
У периоду од 14. до 16. века многи српски јерарси и црквени писци боравили
су у Русији. Неки су долазили ради милостиње, а неки су остајали и дали значајан
допринос развоју руске хагиографске књижевности, омилитике и целокупне
духовности. Међу њима најзначајнији печат су оставили: Кипријан, Григорије
Цамблак, Пахомије Логотет и Лав Филолог. Кипријан и Цамблак су заузимали и
места митрополита. Пахомије је оставио преко 35 списа. Поред Житија, писао је и
каноне и похвалне речи. Лав Филолог је оставио велики утицај на потоње руске
богословске писци из 16. века.
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Бранко Радованович
АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ХРИСТИАНСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ
ВЛИЯНИЙ СЕРБОВ И РУССКИХ В ПЕРИОД С 10 ПО 16 ВЕКА
В этой работе будут представлены сербско-русские духовные отношения в
период с 10 по 16 века. Крещение славянам приносит христианскую культуру.
Местовстречи сербско-русской духовности был Афон. Русское влияние на сербскую
духовность и культуру начинается во время правления Императора Ивана Грозного.
Многие сербские архиереи и учителя находились в России, и где они проводят
важные обязанности и дают неизмеримый вклад в появление русской житийной
литературе.
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УТИЦАЈ ЛИТУРГИЈАРА БОЖИДАРА ВУКОВИЋА ИЗ 1519.
ГОДИНЕ НА ШТАМПАЊЕ ВИЛЕНСКОГ СЛУЖЕБНИКА
ИЗ 1583. ГОДИНЕ
Aпстракт: Проучавање српско-руских културних и црквених односа у
прошлости подразумјева и разматрање међусобних штампарских утицаја. У овом
раду бавимо се анализом утицаја Литургијара Божидара Вуковића Подгоричанина,
штампаног у Венецији 1519. г. (ЛБВ) на штампање првог руског, тј. бјелоруског
штампаног Служебника, штампаног у Вилни 1583. г. у штампарији браће Мамонича
(С1583). Наиме, чињенице да су одређени орнаменти и штампарска слова у овим
издањима идентични, те да обе књиге садрже Поуку и Заповјест Св. Василија
Великог, ријетке списе у руским издањима служебника, недвосмислено потврђује да
је ЛБВ коришћен при штампању С1583. Међутим, поређење садржаја и
компаративна анализа литургијског поретка С1583 и ЛБВ показали су да се ове
двије књиге већим дијелом не поклапају ни структурално ни у погледу поменутог
поретка, што значи да у том смислу ЛБВ није био предложак штампању С1583.
Кључне ријечи: Литургијар, Служебник, Божидар Вуковић, Штампарија
Мамонича, штампарство, литургијски поредак, орнаменти, заставе.
Одкуда ЛБВ у Штампарији Мамонича?
Српске богослужбене књиге, штампане ћирилицом крајем XV и у XVI
вијеку, користиле су се и у другим словенским земљама, тј. тамо гдје се Црква
користила словенским језиком1. У том смислу, њихов утицај на руске штампане
књиге из друге половине XVI и XVII вијека није неочекиван. При томе, овдје се
имају у виду првенствено утицаји књига из венецијанске штампарије Божидара
Вуковића Подгоричанина (1460–1539), будући да је то била најзначајнија српска
штампарија тог времена, чија су се издања ширила првенствено захваљујући
трговачким везама њеног власника. Међутим, експанзивна моћ књига из Штампарије
Вуковића не може се посматрати само из тог угла. Наиме, у доба руског великог
кнеза Ивана II Васиљевича (1533–1584) долази до јачања српско-руских односа2.
Налазећи се у тешком положају услијед турског ропства, српски монаси су били
принуђени да траже милостињу по Русији. Они су том приликом, долазећи у Москву,
доносили поклоне руским заштитницима и дародавцима. Међу тим поклонима,
највјероватније, налазиле су се и штампане књиге. Будући да су у то вријеме
1 Петковић 1994, 49.
2 Радојичић 1965, 286.
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молитељи углавном били из манастира Хиландара и Милешеве, највјероватније је да
су управо из Милешеве у Русију доспјеле књиге Божидара Вуковића, пошто су се оне
по српским крајевима дистрибуирале управо из овог манастира3. С друге стране,
могуће је да су Вуковићеве књиге у Русију доспјеле и преко монаха из манастира
Папраће и московског Никољског сабора4.
О утицају српских књига на руске посебно свједочи сљедећи примјер, који је
потврда српско-руске ликовне симбиозе из тог времена5. Наиме, у С1583, и то на чак
шест мјеста, налазе се заставе са монограмом БОЖ, тј. Божидара Вуковића, које су
дословно преузете из ЛБВ6. Такође, истраживачи тврде и да су штампарска слова
С1583 копија слова из ЛБВ7. Све ово несумњиво свједочи да су приређивачи С1583
имали пред собом ЛБВ, тј. да је он утицао на његово штампање8.
Будући да је Вилна прилично удаљена од Москве и да нису забиљежена
путовања српских монаха у те крајеве, поставља се питање како је ЛБВ доспјео у
Вилну и зашто су се Мамоничи одлучили да га користе при штампању С1583. О томе
постоје одређене претпоставке. Тако је, по једној од њих, ЛБВ у руке приређивача
С1583 доспјео преко Петра Тимофејева Мстиславеца, који је у ствари и утемељио
Штампарију Мамонича9. Наиме, Мстиславец је био најближи сарадник Ивана
Фјодорова (1510–1583), првог руског штампара чија је биографија позната. Будући да
је и сам цар Иван IV Грозни примао поклоне од Срба, могуће је да је тако на његов
двор, а тиме и до Ивана Фјодорова и Петра Тимофејева Мстиславеца, доспио и ЛБВ.
По другој претпоставци, Мамоничи су ЛБВ набавили преко својих
штампарских веза. Наиме, они су се у раду своје штампарије водили комерцијалним
разлозима и жељели су да своја издања продају у иностранству. Због тога су
настојали да буду информисани о стању штампарства у иностранству. Тако су
пратили и ситуацију у Москви, гдје су већ 1570. г. имали свог агента Алексеја, који
им је отуда достављао потребне информације10, а могуће је и књиге, па тако и ЛБВ.
Међутим, сигурно је да браћа Мамоничи нису случајно за своје издање изабрали
орнаменте из ЛБВ. Они су се на овакав корак, највјероватније, одлучили из
комерцијалних разлога будући да је сличност орнамената у њиховом служебнику са
оним из ЛБВ могла да допринесе да се њихова издања лако шире на Балкану и то у
вријеме када у Пећкој патријаршији и Венецији долази до престанка рада српских
3 Петковић 1986, 83.
4 Исто, 85.
5 Медаковић 1967, 49.
6 С1583, 6а; 36а; 143а; 165а; 214а; 253а. На ово је прво указао Иван Каратајев (И. Каратаевъ
1883, 221), а касније и Ђорђе Сп. Радојичић (Радојичић 1952, 16) и Дејан Медаковић
(Медаковић 1958, 178–180). Примјера који доказују утицај књига Божидара Вуковића на руске
има још. Наиме, неке заставе у најранијим књигама тзв. анонимних штампара, прије Ивана
Фјордорова, биле су под утицајем украса у Зборнику Божидара Вуковића из 1538. г. Исто тако,
из ЛБВ у Стрјатински служебник из 1604. г. приређивачи су унијели заставицу која се у ЛБВ
налази на листовима 90б и 195б. Иста заставица је поново коришћена у издању Стрјатинског
потребника из 1606. г. Утицај Вуковићевих књига на руске показује и податак да су из
Вуковићевог Празничног минеја из 1538. г. преузете илустрације Христовог Крштења и
Преображења, као и Успења Богоридичиног и унијете у Антологион штампан у штампарији
Кијево-печерске лавре 1619. г. (Петковић 1986, 87-99).
7 Медведева 2005, http://kamunikat.fontel.net/www/czasopisy/sbornik/03/09.htm
8 Анушкин 1962, 65.
9 Петковић 1986, 87-90.
10 Зернова 1959, http://www.raruss.ru/slavonic/slav5/1601-zernova-mamonichi.html
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штампарија11. Мишљења смо, међутим, да С1583 није прихваћен у Пећкој
патријаршији. Наиме, иако имамо трагова његове рецепције12, у Србији се нигдје не
налази ни једно издање ове, иначе ријетке, књиге. То је из три разлога. Наиме,
вријеме штампања С1583 је било вријеме неповјерења Срба према штампаним
књигама13. С друге стране, тираж књига штампаних у Венецији, па и ЛБВ, био је
толики да је у једном тренутку дошло до засићености тржишта14, те отуда није било
потребе за новим литургијарима, нарочито не оним из далеке Русије15. И коначно,
С1583, као што ћемо ниже видјети, садржи низ особености у литургијском поректу
који је Србима био непознат.
Идентификација ЛБВ и С1583
ЛБВ и С1583 нису били званична издања Српске, односно Руске цркве,
будући да су их издале приватне, тј. комерцијалне штампарије и да у то доба ни
српско ни руско богослужбено штампарство није било централизовано. Међутим, оба
издања су значајна за Српску, односно Руску цркву будући да су се дуго налазила у
употреби и да су, као таква, утицала на потоња српска односно руска издања16.
Литургијар Божидара Вуковића17, или Литургије, како се назива у поговору,
одштампан је 7. јула 1519. г. у Венецији. Питање његовог приређивача и штампара,
није тако једноставно пошто се у поговору најприје наводи име Божидара Вуковића
Подгоричанина, који говори у првом лицу једнине: „увидјев“, „потрудих се“ и
„наштампах“, а даље се каже: „трудих се о овоме, ја... јеромонах Пахомије, из Црне
Горе, из Реке“.
Мотиви штампања ЛБВ су: свијест о пролазности живота и надахнуће
Светога Духа.
ЛБВ је веома обимна књига, одштампана на 240 листова, у деветнаест
редова, уобичајеног формата 4°. Свешчице су сигниране ћириличким бројевима на
почетку и крају сваке свешчице, а има их тридесет18. Димензије књиге су 191 х 155
mm.
Први руски штампани Служебник19, како се и у поговору назива, одштампан
је 24. јуна 1583. г. у штампарији браће Лукаша и Козме Мамонича у Вилни, која је у
то вријеме припадала тзв. Западној Русији, тј. Кијевској митрополији. Књига је
штампана са благословом Онисифора Петровича Девоче, митрополита кијевског,
галицког и све Русије (1579–1594), а по дозволи пољског краља Стефана Баторија
(1576–1586), иначе ревносног католика. Мотив штампања књиге је очишћење и
исправљање ненаучених и неискусних у разумјевању писара, те прослављање Бога и
11 Исто.
12 Данас се С1583 чува у Манастиру Хиландару под сигнатуром 76/81.
13 Петковић 1969, 254-257.
14 То потврђује и податак да у наше вријеме постоји преко 130 примјерака ЛБВ (Немировски
1993, 20).
15 Nemirovskij 2001, 264-298.
16 Тако је наредно штампано издање Литургијара код Срба у ствари прештампано издање
ЛБВ, које је 1554. г. у Венецији издао Божидаров син Вићенцо Вуковић. Код Руса, наредно
издање се појавило 1602. г. у Москви и садржински је веома слично С1583.
17 Све податке у вези са идентификацијом преузимамо из поговора књиге (ЛБВ, 238а–240б).
18 Немировски 1993, 20.
19 Све податке у вези са идентификацијом преузимамо из поговора књиге (С1583, 296а–298а).
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богослужење по провјереним и исправљеним књигама. Примјетно је да, за разлику од
ЛБВ, али и свих српских штампаних књига прве генерације, С1583, као и друге руске
штампане књиге, садржи благослов црквене јерархије.
И С1583 је обимна књига, има 298 листова, слова су крупнија него у ЛБВ, а
штампана су у једанаест редова.
Сличност ЛБВ и С1583, између осталог, јесте и у томе што и у једној и у
другој књизи стоји да су штампане „заповјешћу“ одређених лица, тј. Божидара
Вуковића и краља Стефана. Тај израз не постоји у каснијим издањима Мамонича
штампарије20.
Садржај ЛБВ и С1583
ЛБВ
Л. 1а–2а: Поука Светог Василија
Великог свештеницима;
Л. 2б: Заповjест Светог Василија
Великог;
Л. 3а–8б: Устав Божанствене
Службе у којој су и ђаконства;
Л. 8б–40б: Божанствена Служба
међу Светима оца нашега Јована
Златоуста;
Л. 41а–59а: Божанствена Служба
међу Светима оца нашега Василија
Великог;
Л. 59б–71б: Устав Божанствене
Службе Пређеосвећене;
Л. 71б–72а: Напомена и поредак
Литургије Пређеосвећених дарова
ако се чита Апостол и Јеванђеље;
Л. 72а–73б: Поредак вечерње
службе;
Л. 73б–75б: Поредак јутарње
службе;
Л. 75б–78а: Отпусти на велике
празнике од августа до септембра,
општи отпусти на празнике Светих
апостолâ, јеванђелистâ, светитељâ,
мученикâ и преподобних,
празнични и недјељни отпусти из
Цвјетног триода;
Л. 78а–80а: Отпусти у све
седмичне дане;
Л. 80а–80б: Молитва која се
говори по тројичном канону на
недјељном јутрењу, када
служитељ хоће;

С1583
Л. Ненумерисан 1–2: Међу Светима оца нашега
Василија Великог поука јерејима;
Л. Ненумерисан 3–4: Заповјест Светог
Василија;
Л. 1-5: Молитва над вином служебним и
молитве за узимање времена;
Л. 5-35: Устав Божанствене Службе Светога и
блаженога архиепископа Константиновог града
Новог Рима, васељенског патријарха Јована
Златоуста;
Л. 36-103: Божанствена Служба међу Светима
оца нашега Јована Златоуста...;
Л. 104-142: Божанствена Служба међу Светима
оца нашега Василија Великога архиепископа
Кесарије Кападокијске;
Л. 143-164: Божанствена Служба
Пређеосвећена;
Л. 165-172: Поредак вечерње;
Л. 173-188: Поредак јутрење;
Л. 189-198: Литијске молитве на вечерњој;
Л. 198-213: Отпусти недјељни и празничи,
прокимени дневни и васкрсни;
Л. 214-252: Посљедовање црквеног сабрања, по
Уставу, који је у Јерусалиму Свете лавре,
преподобног и богоносног оца нашега Саве;
Л. 253-291: Молитве на преклоњење кољена,
које се савршава у недјељу Св. Духа;
Л. 291-297: Возгласи на Пасху... Молитва над
кољивом за упокојене... Молитва за упокојене...
Поговор.

20 Зернова 1959, http://www.raruss.ru/slavonic/slav5/1601-zernova-mamonichi.html
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Л. 80б–83б: Молитве које говоре
ђакон и свештеник на литији
Велике вечерње;
Л. 83б–84а: Молитва која се
говори над кољивом;
Л. 84а–86б: Апостоли и Јеванђеља
за упокојене и Богородици;
Л. 86б: Молитва за бербу грожђа;
Л. 86б–87а: Молитва када се вино
укисели;
Л. 87а–87б: Друга молитва када се
вино укисели;
Л. 87б–89а: Молитва ако нешто
упадне у сасуд вина, уља или
нечега другог;
Л. 89а–89б: Молитва ако нешто
нечисто упадне у бунар;
Л. 89б–90а: Молитва над
оскврњеним сасудом;
Л. 90а: Херувимска пјесма,
грчки текст транскрибован
словенским писмом;
Л. 90б–113а: Дванаест страсних
Јеванђеља која се читају у Велики
четвртак увече;
Л. 113а–123а: Јеванђеља васкрсна;
Л. 123а–194а: Апостоли и
Јеванђеља на Господње и празнике
нарочитим светитељима од
септембра до августа;
Л. 194б–234б: Службе суботе и
недјеље у току Свете
Четрдесетнице, на Васкрс, на
Вазнесење Господње, на Силазак
Светог Духа на апостоле,
Духовски понедјељак и у Недјељу
Свих Светих;
Л. 234б–238а: Молитва коју
говори архијереј или духовник за
отпуштење гријехова и Причешће
светим тајнама;
Л. 238а: Херувимска пјесма у
Велику суботу и
Л. 238б–240б: Поговор и колофон.
Као што видимо, у С1583 изостаје евхолошки дио, тј. разна молитвословља која
свештеници читају у посебним ситуацијама (ако се вино укисели, ако нешто нечисто
упадне у бунар, ако је оскврњен сасуд, ако нешто упадне у суд са вином, уљем или
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нечим другим итд.), што значи да је ЛБВ структурисан на древнији начин, у складу са
двије молитвене потребе21. Прва се односи на службе дневног, седмичног и годишњег
богослужбеног круга и можемо је звати хеортолошком, а друга је већ поменута
евхолошка. Према томе, очигледно је да редактори С1583 нису преузели садржај ЛБВ,
те да се ове двије књиге ни структурално ни садржински не поклапају.
Па, ипак, овдје је посебно важно напоменути да обје књиге садрже два
интересантна текста, тј. Поуку Св. Василија Великог и Заповјест истог светитеља.
Први од њих је присутан у првом словенском штампаном Литургијару, тј.
Литургијару јеромонаха Макарија из 1508. г. и штампаном Горажданском
литургијару из 1519. г.22 У првоштампаним грчким и већини руских штампаних
издања литургијског поретка, као и у српским штампаним служебницима друге
генерације, овај спис не налазимо. Ријетки изузеци код Руса су виленска издања из
1583. и 1598. г.23
Компаративна анализа литургијског поретка ЛБВ и С1583
Неке руске богослужбене штампане књиге потврђују да су приликом њихове
редактуре и састављања узимане у обзир српске штампане богослужбене књиге.24
Међутим, да бисмо показали у којој мјери су српске књиге стварно утицале на
богослужбени поредак руских књига, неопходно је да извршимо њихову
компаративну анализу. Отуда смо упоредили литургијски поредак ЛБВ и С1583. То
поређење показује да су њихови литургијски пореци и молитве умоногме различите,
што значи да ЛБВ није послужио као предложак за штампање поретка три
Литургије у С1583. Ево неких очигледних разлика.
С1583 у односу на ЛБВ садржи много компликованији поредак уласка
свештенослужитеља у цркву и олтар. Наиме, по њему, свештеник пред улазак у цркву
говори одређене тропаре и псалме, а исто чини и пред улазак у олтар клањајући се
при томе не само Христовој и Богородичиној икони, већ и другим иконама (у
зависности од дана када се Литургија служи), те икони Св. Јована Златоуста25.
С1583, поред уобичајене молитве за облачење епитрахиља („Благословен Бог
Који излива благодат“), а коју садржи и ЛБВ26, садржи још једну молитву за
облачење ове одежде, тј. „Ухватише Исуса...“27.
По С1583, проскомидија се завршавала на седам, а по ЛБВ, на пет просфора.
При уливању воде и вина у путир, по С1583, ђакон говори: „Сједињење
Светог Духа, јер су троје што свједоче: дух, крв и вода, и њих троје су једно“28.
Овакав поредак је различит у односу на ЛБВ, у којем на односном мјесту срећемо

21 Вукашиновић 2012, 94.
22 Литургијар јеромонаха Макарија 1508, 1а 3а; Литургијар Божидара Горажданина 1519, 2-3.
23 Поука се у виленском Служебнику из 1598. г. налази на почетку књиге на ненумерисаним
листовима, а Заповјест од 1. до 3. листа (Каратаевъ 1883, 284).
24 Наиме, у предговору Стјатинског потребника из 1606. г. стоји да је за његову припрему
коришћено, између осталих књига, „и пет штампаних потребника из српских, влашких и
молдавских крајева код којих су примјећене велике разлике“ (Вукашиновић 2015, 96).
25 С1583, 6б-7б.
26 ЛБВ, 4б.
27 С1583, 10а. Та молитва се у руским рукописима појављује од XIV в. Она ову одежду
симболички везује за Христа, а не за Светога духа (Дмитриевский 1884, 77-78).
28 Исто, 18б.
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ријечи „Пуноћа Духа Светога“29.
У С1583 г. пред служењем Литургије Јована Златоуста превиђено је да
свештеник чита древну молитву Св. Василија Великог: „Владико Господе Боже наш,
хотећи сада приступити“, које нема у ЛБВ30.
С1583, за разлику од ЛБВ, предвиђа праксу благосиљања дарова пред Мали
вход31.
Виленски служебник, осим молитве „Засијај у срцима нашим“, садржи још
једну молитву пред читање Јеванђеља: „Господе Боже наш, приклони срца наша“32.
Тај служебник на Великом входу садржи опширнија помињања (епископа,
монашке обитељи, града, кнеза и игумана)33. С друге стране, ЛБВ предвиђе само
возглас: „Све вас да помене...“34.
Посебно је интересантно да С1583 садржи тропар трећег часа у Анафори
Литургије Јована Златоустог35, док га ЛБВ не садржи36.
Јектенија за оне који се спремају за Свето просвећење (= крштење) у ЛБВ, у
чину Литургије Василија Великог, налази се након прозбе „Оглашени изиђите“, а
читала се од сриједе „средокршћа“, односно од четврте седмице Великог поста до
Велике сриједе37. Иако ову јектенију проналазимо и у ранијим руским рукописима38,
С1583 је не садржи39.
У чину Литургије Василија Великог, сходно ЛБВ, по читању Символа вјере и
ђаконском позиву „Стојмо смјерно“, „поп“ говори: „Свети Боже“, ђакон: „Стојмо са
страхом“, „поп“: „Свети крјепки“, ђакон: „Свето узношење у миру принесимо“,
„поп“: „Свети Бесмртни, помилуј нас“, па тек онда слиједи одговор народа: „Милост
мира“40. Овога нема у С158341.
У проскомидији Литургије Василија Великог у С1583 стоји другачија
молитва за покривање дарова: „Господе Боже Исусе Христе, хљеб животни...“42. Тога
нема у ЛБВ, у којем чин Литургије Василија Великог почиње од молитве за
оглашене43.
29 ЛБВ, 6б.
30 С1583, 31а–33б. То је древноруска молитва (Желтов 2007, 305).
31 Исто, 42а. Пракса благосиљања светих дарова пред Мали вход је сувишна, те су у том
погледу првоштамапни српски литургијари, а тиме и ЛБВ, задржали ранију праксу, која не
познаје овакав поредак. Ипак, та пракса није само руска, пошто је срећемо и у једном италогрчком рукопису из XV в. (Красносельцев 1889, 103). Такву праксу срећемо и у неким српским
архијерејским чиновницима из XVII в. (Архијерејски чиновник, Патријаршијска библиотека №
21, XVII в., 37а).
32 Исто, 48а-49б.
33 Исто, 65б-67а.
34 ЛБВ, 23б.
35 С1583, 78а.
36 ЛБВ, 29б.
37 Исто, 41б-42а. То је остатак древне праксе према којој су се међу оглашенима налазили и
они који су се припремали да крштење приме на Велику суботу.
38 Нпр. руски служебник са дијеловима требника из XIII–XV в. (Орлов 1909, 109).
39 С1583, 112а.
40 ЛБВ, 46а.
41 С1583, 120б.
42 Исто, 104б. Највјероватније ова молитва представља сљедећу фазу формирања молитве
предложења, у којој се не јавља тема призивања Светог духа на часне дарове. Није утврђен
њен грчки еквивалент, али је она сигурно грчког поријекла (Афанасьева 2007, 226).
43 ЛБВ, 41а.
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И молитва над кадилом у С1583 је друга: „Господе Боже наш, прими
Авељеве жртве...“44.
У Литурији Пређеосвећених дарова, С1583 у јектенији за вјерне садржи
позив на преклањање кољена45, чега нема у ЛБВ. У химни Сада силе небеске стоји
страхом умјесто љубављу46, док се припрема дарова за Велики вход врши пред
почетак Литургије47, а у ЛБВ у вријеме читања катизме48.

44 С1583, 105а. Ова молитва је посвједочена и у рукописном предању, као нпр. у рукописима
из XIII-XIV, као што су: Солов. 1016/1125; Соф. 520 и Соф. 521. (Афанасьева 2007, 215).
Иначе, осим ове и молитве „Боже, Боже наш...“, позната је још једна молитва предложења
„Господе Боже наш Који си предао Јагње...“ (Исто, 227).
45 Исто, 154б.
46 Исто, 157а. То је одлика атонске редакције ЛПД раног типа (Афанасьева 2004, 43).
47 Исто, 139б.
48 ЛБВ, 61б.
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Литургијар Божидара Вуковића, 1519.
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Служебник, Вилна, 1583.
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Ratko Hrvaćanin
INFLUENCE LITURGIARION OF BOŽIDAR VUKOVIĆ IN 1519 TO THE
PRINTING OF VILNA SLUŽEBNIK IN 1583
Тhe author deals with the influence of Liturgiarion of Božidar Vuković in 1519
on the printing of Vilna Sluzhebnik in 1583. The fact that certain ornaments and printing
letters in these editions are identical and that both books contain Instruction and
Commandments St. Basil the Great, a rare text in Russian printed publications Sluzhebniks,
unambiguously confirms that the Liturgiarion of Božidar Vuković was used in printing
Sluzhebnik in 1583. However, comparison of the content and comparative analysis of the
liturgical order of Sluzhebnik in 1583 and Liturgiarion of Božidar Vuković showed that
these two books for mostly do not match either structurally or in respect of the mention
order, which means that in this respect Liturgiarion of Božidar Vuković was not printing
template to Sluzhebnik in 1583.
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ОСНИВАЊЕ КОНСТАНТИНОПОЉА
– ПОЧЕТНА ТАЧКА ШИРЕЊА ВИЗАНТИЈСКЕ КУЛТУРЕ
Апстракт: У првом делу рада, аутор говори о разлозима за премештање
престонице Римског царства на Исток, о могућим локацијама новога града и
Божијој иницијативи која је навела Константина да изабере локацију старог
Византа за изградњу свога новог града. Затим се говори о давању новог имена граду
и грађевинским подухватима које је цар предузео да би га улепшао. У завршном делу
рада аутор истиче да се Константинопољ битно разликовао од Рима, а то је да је
од самог почетка намеравано да он буде хришћански град.
Кључне речи: Константин, Источно римско царство, Визант,
Константинопољ, Рим, престоница, хришћанство.
Након дуготрајних и исцрпљујућих битки, са својим савладаром Ликинијем,
Константин је 324. године однео коначну победу и постао једини владар у Римском
царству. Читав овај период од проглашења друге тетрархије 305. године, па све до
324. године је обележен исцрпљујућим грађанским ратовима у којима су се савладари
борили за превласт. Ови догађаји су ослабили Римско царство до те мере да се нашло
пред распадањем и цару Константину је било сасвим јасно да ће морати повући
радикалне потезе да би зауставио његово пропадање. Његова прва одлука која је
ишла у овом смеру јесте да се хришћанство у читавом царству стави под заштиту
закона и да му се да слобода. О овој теми је јако пуно писано претходних година,
како у нашој земљи тако и у иностранству и у овом раду акценат неће бити стављен
на њу. Главна тематика овог рада јесте други Константинов подухват за који многи
модерни истраживачи сматрају да је један од његових најважнијих и
најпромишљенијих потеза1.
На Константинову одлуку да после победе над Ликинијем пребаци престоницу
Римског царства из „Вечног Града“ на Исток утицало је неколико разлога. Наиме, након
ове победе настала је веома значајна промена у односу снага источних и западних
провинција царства. Константин је одлучио да на Истоку оснује нови град који би био
противтежа Риму, који је био позорница завера и против завера, издаје и сплетки и да га
напусти као престоницу2. Код паганског историчара Зосима наилазимо на сведочанства
да се цар удаљава од Рима, јер су грађани према њему исказали нетрпељивост3. Лоши
односи са становницима Рима, пре свега пагански оријентисаним грађанима, свакако су
1 Радић, 2010, 111.
2 Шерард, 1997, 70.
3 Zosimus, 2006, II, XXX, I.
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утицали на Константинове планове, али пресудан чинилац биле су политичке и
економске прилике. Наиме, источни део царства био је економски развијенији и лакше
је поднео кризу у 3. веку, источне провинције су биле гушће насељене и тамо је
хришћанство било боље прихваћено. Такође, провинцијски главни градови на северу и
западу царства били су сувише удаљени и нецивилизовани да би послужили као
прикладан центар Римске империје, док је на Истоку било градских цивилизација које
су старошћу и богатством превазилазиле Рим, а на Истоку се налазио и највећи римски
противник, Персија4. Морамо истаћи и чињеницу да се тежиште царства још од
Диоклецијана постепено померало на Исток. Наиме, Рим и Италија полако су губили
значај и повлашћени положај. Проучаваоци историје Старог Рима истичу да је „Вечни
Град“, охоло и надмено уздигнут са својим старим повластицама и теретом старе
прошлости, био заправо мртав. Насупрот њему, грчки исток са својим богатством и
сјајном цивилизацијом јасно је показивао да је виталнији део царства5. Италија је од
Диоклецијанове владавине укључена у провинцијски систем и била је подељена на две
дијецезе, а њени грађани, као и грађани Рима, регуларно су плаћали порез6. Колико је
значај Рима опао говори и чињеница да ниједан од царева, почевши од Диоклецијана и
успостављања тетрархије, није имао престоницу у овом граду, осим узурпатора
Максенција. На крају, треба нагласити и чињеницу коју истиче професор Радивој Радић
да не треба потценити ни Константиново самољубље и настојање да нови град
представља символ новог света, јер се не каже узалуд да је страст за градњом која је у
временима мира замена за друге делатности једно од најјачих осећања моћних владара7.
Поједини извори преносе традицију према којој се Константин двоумио око
локације новог града. Цар Константин је на уму имао више градова за нову
престоницу, а то су Јерусалим, град у коме је Константин наредио да се подигне
више цркава, затим Никомидија, којој је на значају посебно дао Диоклецијан, који је
појачао њена утврђења, саградивши неколико царских грађевина. Затим, у обзир је
долазила Софија (тадашња Сардика), која је због свог погодног положаја била
трговачки центар, јер је смештена између Средње Европе и Црног мора. Из истог
разлога је размишљао и о Солуну, који је у то време био живи трговачки град
империје на источном Средоземљу. Поред свих ових градова, Константин је
размишљао и о Наисусу, данашњем Нишу, у којем се родио и којег је заједно са овим
осталим градовима узимао у обзир као могуће средиште свога царства8. После победе
над Ликинијем, Константин је одлучио да оснује нови град у Троади, на северозападу
Мале Азије, близу легендарне Троје (Илиона). Тамо је између рта Сигеја и древног
града пронашао погодну локацију на истом месту где је према предању био табор
Ахајаца док су опседали Троју. Пошто су обављена премеравања терена и обележене
линије утврђења, цар је наредио да се поставе темељи и почело се са подизањем
зидина, које су се у Зосимово време могле видети са бродова који су пловили кроз
Хелеспонт9. Затим је Константин после одређеног времена променио план и окренуо
се Византу на обали Босфора. Созомен нам даје сведочанство да се према легенди
Бог јавио Константину у сну и поручио да нову престоницу подигне на месту старог

4 Шерард, 1997, 71.
5 Упореди: Радић, 2010, 112.
6 Ферјанчић, 2013, 155.
7 Радић, 2010, 112.
8 Шерард, 1997, 71.
9 Ферјанчић, 2013, 155.
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Византиона, док Зосим не наводи разлоге за ову одлуку10. Поред Троаде, Јован
Зонара помиње и град Халкидон где се почело са изградњом, али су према његовом
сведочанству орлови зграбили конопце грађевинара, прелетели преко Босфора и
бацили их на Визант11. Константин је то протумачио као Божији знак и прекинуо
градњу12. Претпоставља се да је легенда о оснивању нове престонице у Троади
настала са циљем да умањи значај Рима. Рим би тиме изгубио искључиво право на
везу са митском Тројом успостављену преко Енеје, и његове лозе све до Ромула и
Рема. Предање које преносе Зосима и Јован Зонара требало би посматрати и у
контексту тога да они указују на то колико је Константин брижљиво планирао
оснивање новог града13. У потрази за најпогоднијом локацијом за нови град избор је
крајем лета или у јесен 324. године пао на Визант. Занимљива легенда везана је за
оснивање древног Византа. Наиме, скоро хиљаду година пре него што се Константин
одлучио да ту створи свој град, грчки колониста по имену Визас је из своје
постојбине Мегаре кренуо преко Егејског мора ка североистоку. Он је прошао поред
Троје, затим кроз Дарданеле и препловио Мраморно море и стигао до Босфора и до
улива у Црно море. Пре него што је основао нову колонију, посетио је Делфе, како би
у чувеном пророчишту добио препоруку где да постави темеље новог града.
Међутим, на своје питање је добио крајње загонетан и двосмислен одговор по чему је
пророчиште и било познато. Свештеница Питија је само изустила: Преко пута
слепих! Помешаних осећања и узбурканих мисли, Визас је са својим сународницима
кренуо бродовима и преко Егејског мора ушао у мореуз Хелеспонт. Тек када су
стигли до Босфора, Визас је схватио смисао пророчанства. На Малоазијској обали
насупрот брдовитом полуострву којим се завршава Европско копно већ су рани грчки
колонисти основали град Халкидон. Они мора да су били слепи за очигледну
предност места на другој обали које није било удаљено ни један километар. Визас је
овде без много оклевања, око 660. године пре Христа, подигао град који је и назван
по њему. Овај град је носио Визасово име, све док га Константин није изабрао за
престоницу свога царства и назвао га по себи, Константинопољ. Визасово име ће
даље живети у историји као модеран назив за раздобље цивилизације коју је
Константин основао14.
На одабир Византа су утицали стратешки, економски и идеолошки разлози,
које је Константин увидео још док је опседао Визант током рата против Ликинија15.
Овај град је имао сјајан стратешки положај, тако да се лако могао бранити од
непријатеља. Такође, његов географски положај на југоистоку Балканског полуострва
омогућавао је брз приступ најугроженијим пограничним областима Царства –
дунавском лимесу и провинцијама на крајњем Истоку које су се граничиле са
Персијом. Такође, био је повољно лоциран за трговину и, захваљујући свом
положају, лако је могао постати један од највећих и набогатијих градова Римског
царства. Наиме, он је био најдоминантнији град на морском путу од севера ка југу,
односно између Русије и Средоземног мора. Овим путем су лађе из јужних лука

10 Zosimus, 2006, II, XXX, I; Sozomenus, 1890, II, III.
11 Халкидон, као могућа локација новог града, довођена је у сумњу, јер је област око Троје све
до 18. септембра 324. године била у Ликинијевим рукама, а Константин је радове у Византу
почео 8. новембра 324. године, када је Констанције II проглашен за цезара.
12 Zonaras, 2009, XIII, III, XIII.
13 Ферјанчић, 2013, 156.
14 Радић, 2010, 113.
15 Ферјанчић, 2013, 156.
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Русије и из подунавске области преносиле жито, крзна, кавијар и со, мед, злато, восак
и робове преко Црног мора и кроз Босфор. Док је са југа из Анадолије и из Египта
стизало жито и разне намирнице за све бројније становништво града16. Византион је
био природна лука у заливу Златни рог и Константинопољ је лежао тачно на оном
месту где се копненим путем из Мале Азије најбрже, преко мора, могло доћи у
Европу. Тако су из најудаљенијих предела као што су Индија, Цејлон и Кина стизали
различити производи у Константинопољ, а потом и у Европу.
Повремено мирна раздобља Византиона су прекидали ратови који су се
водили у близини, тако да је град доста пострадао за време грчко-персијских ратова,
а посебно током прве деценије 5. века пре Христа. У даљој историји Византиона било
је успона и падова и његова судбина је била уско повезана са сталним ратовима који
су вођени међу грчким полисима. Тако да се његово име помиње приликом освајања
Александра Македонског, као и у време његових наследника – Дијадоха. Након тога,
у време Римског царства има статус слободног града и своју аутономију је успео да
сачува све до краја 2. века, када су га задесиле велике невоље. Све до владавине
Септимија Севера, Византион је показао велику политичку спретност и увек је
успевао да се добро снађе, чак и у најтежим политичким ситуацијама. Међутим, 192.
године, након смрти цара Комода, римске легије су тројицу признатих војсковођа
прогласиле за цара и онда је почео грађански рат. Победник из ове борбе био је
Септимије Север који је решио да казни све оне који су стали против њега, а међу
тим противницима је био и Византион. Тако да је војска новог римског цара 196.
године напала Византион и опседала га три године, док житељи нису подлегли
нападима и препустили свој град Римљанима. Затим је Септимије Север наредио да
се сви војници у граду казне, одузео му је аутономију и потчинио га Перинту, а
житеље подвргао тешким порезима. Након тога је наредио да се поруше све
значајније зграде и споменици и поткопају његови бедеми. На овај начин Византион
је постао безначајна варош, која осим славне прошлости није имала готово ништа17.
Пошто се определио за Визант, Константин је одлучио да га преименује и
назове по себи и од тада град носи назив Константинополис. Грађевински радови су
почели у јесен 324. године и о томе нам сведочи чувени пагански беседник Темистије у
свом Панегирику упућеном Констанцију II, када каже да је Константин свој град
опасао зидинама у исто време кад је свог сина оденуо у пурпур (Тхем. Ор. 4, 58б).
Констанције II је именован за цезара 8. новембра 324. године и изгледа да се у то време
почело са изградњом у Византу. Константин га је знатно проширио и улепшао
велелепним зградама и споменицима, а нови бедеми подигнути су око три километра
западно од старих. Процењује се да је површина Константинопоља била четири пута
већа од површине Византа из првих деценија 3. века18. Ово повећање града прати и
предање где је Константин лично са копљем у руци означио линију спољњег зида.
Неколико пратилаца је стрпљиво ишло иза њега, а када им се учинило да је отишао
предалеко, један од њих се одважио да га учтиво упита: Колико далеко господару? Цар
је одговорио: Док онај који иде испред мене не застане! У изградњу нове престонице
био је укључен велики број људи, па тако извори наводе да је за физичке послове било
узето 40 000 људи из германског племена Гота19. Као и Рим, тако је и Цариград био
град на седам брежуљака и исто као и Рим био је подељен у 14 дистрикта . Из Рима је
16 Шерард, 1997, 72.
17 Упореди: Радић, 2010, 116–117.
18 Ферјанчић, 2013, 157.
19 Радић, 2010, 117.
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Константин донео са собом Свети талисман Римске империје – Паладиј, древни кип
богиње Паладе Атине, који је према легенди пао са неба, а Енеја га је пренео из Троје у
Италију. Царске зграде подигнуте су по римском узору. У срцу новог града налазио се
кружни форум, оивичен двоспратним портицима. Изграђен је одмах поред старих
зидина код градске капије која је подигнута 196. године, за време Септимија Севера.
Северну страну форума красило је здање у коме је заседао сенат Константинопоља. У
старом делу града недалеко од обале која је гледала ка Хрисопољу, на југоисточној
страни форума Септимија Севера, подигнута је величанствена царска палата која је
превазилазила царске резиденције у другим градовима западних и источних
провинција20. Палата је била повезана са царском ложом на хиподрому, чија је
изградња почела под Септимијем Севером, а завршена под Константином21.
Константин се побринуо да нова престоница у свему буде једнака Риму, тако да је из
старе престонице повео са собом и чланове римских патрицијских родова, да би од њих
створио нови слој сенатора. Тако је у Константинопољу основан Сенат чији су чланови
по рангу били испод Римских сенатора, јер су носили титулу clari, а не clarissimi22.
Константин је за неке од њих изградио куће у новој престоници, а могуће је да је
њихово пресељивање подстакнуто и даровима у новцу23. Грађани Константинопоља су,
такође, добили привилегије које је у прошлости имао само Рим, а то је ослобађање од
плаћања пореза који су морали да плаћају сви становници царства. За сиромашне је
било обезбеђено жито које је редовно стизало из Египта24. Да би град који је саградио
био моћан, Константин је одлучио да га насели што већим бројем становника, јер није
желео да чека да се то деси природним и лаганим путем. Поред сенатора, чиновника,
официра и дворјана, новој престоници је доликовало да има и довољан број
становника. У том смислу је искористио хаотичну ситуацију на Истоку после
Ликинијевог пораза, како би људе присилио да се доселе у Цариград и његову околину.
Настојећи да Константинопољ учини што лепшим и достојнијим поређења са
Римом, Константин је наредио да буде украшен уметничким делима и бронзаним
статуама из свих крајева царства. Тако да су из тог разлога славни градови као што су
Атина и Рим, Коринт и Делфи, Ефес и Антиохија, али и многи други били лишени
значајних уметничких споменика које је Константин једноставно пренео у нову
престоницу. Широм царства могли су се срести цареви људи који су тражили прикладан
материјал који се могао поново употребити. На неком храму би скинули бронзана врата,
на другом метални кров, на трећем украсе са кипова итд.25 Посебно драгоцени кипови
преношени су у нову престоницу и постављани су на јавна места или у царску палату и
није било устручавања чак ни пред јако знаменитим предметима који су имали богату
традицију26. Јевсевије помиње кипове Аполона Питијског (који је поштован у Делфима)
и Сминтијског (који је штитио усеве од пољских мишева), затим музе са планине
Хеликона у Беотији, које су красиле царску палату. Византијски писци бележе да су

20 Од овог здања немамо сачуване никакве остатке, тако да је његова прецизна конструкција
готово немогућа.
21 Zosimus, 2006, II, XXX–XXXI.
22 Philostorgius, 1855, II, IX.
23 Zosimus, 2006, II, XXXI, III.
24 Сократ, 2002, II, XIII; Zosimus, 2006, II, XXXII, I; Philostorgius, 1855, II, IX.
25 Радић, 2010, 117–118.
26 Међу њима су се налазила ремек-дела као што су Калидонски вепар и Змијски стуб из
Делфа, са натписом имена грчких градова, које су Персијанци победили 479. године пре
Христа код Платеје.
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испред нове зграде Сената стајале статуе богиња Атине и Тетиде, Ахилове мајке27.
Треба истаћи чињеницу да је Константин посебну пажњу посветио изградњи
хиподрома, тако да је у њега био укључен пагански храм Диоскура. Статуе Кастора и
Полидеука могле су се у Зосимово време још увек видети у портицима хиподрома.
Према сведочанству Јевсевија и Зосиме, ово здање је било украшено и једним од
најчувенијих предмета Хеленског света, а то је био Аполонов троножац из Делфа28.
Међу киповима који су красили Константинопољ посебно је значајна статуа самог цара
постављена на Порфирном стубу у средини новог Форума. Стуб је вероватно донет из
Рима и постављен 329. или 330. године. Ова статуа је првобитно представљала Аполона
и пренета је из древне Троје, а након што је прерађена, представљала је цара са круном
из које је излазило седам зракова сунца са копљем у једном и глобусом у другој руци29.
Константин није случајно изабрао ову статуу, као и место где је постављена. Наиме, на
ову одлуку су утицали како идеолошки, тако и верски мотиви. Његов пагански
заштитник је било непобедиво Сунце које се идентификовало са Аполоном. Такође,
преко ове статуе је успостављена веза са Илионом (Тројом), а то је допринело
изједначавању Константинопоља са Римом. Према овоме, јасно се види царева намера
да оснивање Константинопоља, као и Рима, има своје корене у древној Троји. О
његовом настојању да обезбеди примат новог града сведочи и вест да је испод
порфирног стуба закопао Паладијум, који је дотад био у Риму, најпре у Вестином храму,
а од владавине Елгабала у посебном светилишту на Палатину30. Предност Цариграда
над Римом била је показана и на новцу Константина Великог. Тако да имамо примере из
330. године, где су приказана два града у облику двеју бисти, које на себи носе шлем,
царски плашт и ловоров венац, али Константинопољ је тај који држи жезло31.
По једној битној особини Константинопољ није био понављање Старог Рима,
јер је он од свога почетка био хришћански град. Константин је започео изградњу
Свете Софије и довршио је многе друге цркве, укључујући и цркву Светих апостола,
где је поред дванаест символичних гробова апостола додао као тринаести сопствени
гроб. Јевсевијево казивање о оснивању Константинопоља у његовом делу Живот
Константинов оставља утисак да је нова престоница била у потпуности хришћански
град, лишен свега што је паганско. Он помиње пространа светилишта мученика и
величанствене цркве, хришћанске статуе које су красиле фонтане на трговима, као
што су Добри Пастир и пророк Данило окружен лавовима. Јевсевије говори да је
Константин по промислу Божијем нови град прочистио од паганских идола, тако да
се нигде нису појављивале слике паганских божанстава нити жртвеници натопљени
крвљу32. Јевсевије подробно описује и изградњу цркве Светих апостола која је
украшена рељефима од бронзе и злата са златном таваницом и кровом прекривеним
бакром како би се заштитио од кише. Базилика је стајала у средишту пространог
дворишта окруженог портицима, у којима су се налазиле терме, продавнице лампи и
зграде намењене чуварима светог места33. Сократ Схоластик поред ове цркве помиње
и приписује Константину још једну цркву посвећену Светом миру34. Модерни
27 Јевсевије, 2013, III, DIV, II–III.
28 Јевсевије, 2013, III, CIV, II; Zosimus, 2006, II, XXXI, I.
29 Ферјанчић, 2013, 159.
30 Исто, 160.
31 Радић, 2010, 119.
32 Јевсевије, 2013, III, XDVIII–IXD.
33 Исто, IV, DVIII–DX.
34 Сократ, 2002, I, XVI, I.
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истраживачи додају да су, поред ове две цркве што смо навели и цркве Свете
Софије, постојале још две цркве посвећене локалним ученицима Мокију и Акацију.
Требамо истаћи да је изградња цркве Свете Софије почела под Константином, а да је
завршена за време владавине његовог сина Констанција II 360. године. Свуда у свом
новом граду Константин је наредио да се поставе хришћански символи као крстови и
реликвије светаца. Друге предмете који су били повезани са новом вером, као што је
секира којом је Ноје наводно изградио своју барку и Нардово уље, за које се говорило
да је Марија Магдалена њиме мазала Христове ноге, Константин је узидао у
подножје једног огромног стуба. Овај стуб од 6 џиновских порфирних бубњева са
наоколо урезаним ловоровим листовима био је подигнут на велелепном овалном
тргу, који је био поплочан мермером и окружен колонадама. То је био Константинов
форум35. Током векова у целом граду умножили су се споменици, статуе и свети
предмети који су били у блиској вези са хришћанском вером. Многи су били
посвећени Богородици, која се сматрала посебном заштитницом града. Морамо
нагласити и чињеницу да је Константин тражио од Јевсевија, за потребе
хришћанских богомоља, да се изради педесет скупоцених рукописа Библије за
потребе богослужења.
Међутим, поред хришћанских, други извори нам пружају нешто другачију
слику и указују на то да је у Константинопољу било и паганских светилишта. Зосима
описује два паганска храма подигнута на форуму Септимија Севера. Један је био
посвећен Реи, мајци богова, односно Кибели, и у њему је постављена статуа коју су
према предању на рту Диндимону изнад Кизика посветили Аргонаути. Други храм је
био посвећен Фортуни Константинопоља и у њему је стављен кип Фортуне Рима. У
хроници Јована Малале помињу се и светилишта Хелија, Артемиде, и Афродите36
(Малала 324, 1–5). Модерни историчари дају претпоставке да је Константин подигао
и храм посвећен Капитолској тријади, Јупитер, Јунона и Минерва (Манго). Поред
ових храмова, нарочито се истицао и храм посвећен богињи Тихе, односно богињи
судбине, и џиновска статуа Хелиоса, која је представљала самог Константина и,
према предању, у њој је он сакрио комадић крста.
Грађевински радови у Константинопољу су трајали нешто мање од 6 година
и, мада није све било завршено, свечана инаугурација нове престонице обављена је
11. маја 330. године, што је од тог времена постао празник Новог Рима. Тако је
отпочео живот најважнијег града средњовековног света који је у следећих 1000
година, све до Османлијског освајања, преживео веома бурну историју.
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Marko Šukunda
ESTABLISHMENT OF CONSTANTINOPLE - THE BEGINNING POINT OF
SPREAD OF BYZANTINUS CULTURE
In this essay we tried to emphasize the importance and the significance of the
Eastern Roman Empire in fourth century. We cited several reasons wich influenced to
Constantine to establish his metropolis exactly in this part of Empire. Futhermore, we have
to place emphasis on a fact that the emperor didn't anticipate which city could be a new
imperial residence, so he, among many other towns, chose by Gods providence exactly
Byzantium. In later history it was comprehensively that this was the best decision, because
of its strategic position. Then we described structural efforts which were necessary that a
new metropolis had the same magnificient form look as the old one. In conclusion, we have
emphasized the difference between the new capital and the old one - the imperial residence
was planned to be a new Christian center of Empire.
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ВИЗАНТИЈСКО ФИЛОСОФСКО НАСЛЕЂЕ
И САВРЕМЕНА КУЛТУРА
Апстракт: Византијско наслеђе, као и свако наслеђе, има своје утицаје на
добре и рђаве стране у савременим друштвеним кретањима. Заобилажење његовог
присуства у савремености значи и заобилажење високих засада духа које хране
национални идентитет Југоистока Европе. То се односи, пре свега, на културу
мишљења, на разумне претпоставке антрополошких разматрања, као и на
приступе друштвеним темама из области религије, историје, језика и
књижевности. Кападокијски оци као стубови православне црквености истовремено
су и културни прегаоци и просветитељи који су у културу православља уткали
интелектуално достојанство човека и етос школе. Са оснивањем универзитета у
Константинопољу у 9. веку и формирањем програма описмењавања Словена под
руководством патријарха Фотија, који је своје ученике Константина /Кирила/ и
Методија упутио у тај подухват, византијска култура је попримила и
општесловенски значај. Са њом смо постали и баштиници непосредног културног
преноса латентним струјама, које нам омогућавају да боље разумемо сами себе и
савремени свет.
Кључне речи: Византија, Кападокијски оци, Константинопољски
универзитет, антропологија, филологија, историја, црквеност, философија.
Византијски свет имао је свој пунокрван многовековни живот у историји
догађања, који је високо уздигао културна достигнућа, нарочито на пољу
хуманистичких наука. Замерке које се односе на потпуни неспоразум са карактером
људског постојања унутар космолошки виђених укорењености смисла бивствовања,
ту углавном виде недоследну имитацију античких узора, прекомерни еклектицизам
на свим подручјима стваралаштва, доминацију алогичних средњовековних
предрасуда и тзв. „поповска посла“. Овај негативизам који се наталожио захваљујући
жељи за што успешнијим инсталацијама просветитељских пројеката модерне,
доживео је свој дебакл у практичној сфери живота готово на свим пољима, тако да су
претпоставке формирања идентитета у савременом социјалном миљеу
интерсубјективних комуникација попримиле сасвим другачије особености. У том
смислу мења се и угао гледања, па уткивање интелектуалног достојанства човека и
етоса школе у Источном римском царству или Византији, које је било у духу
следовања најдубљих философских стремљења у староевропском ареалу, постаје
далеко многозначније него раније. Стара је истина да се од ступања хришћанства на
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подручје историје збивају заплети, угрожавања и недоумице, које то ступање прате у
стопу. У томе оно није могло да нађе бољег савезника за опстанак и ширење од
философије у лику античке метафизике као најдубље, па и најбоље артикулације
мисли довођених до поимања. Међутим, изједначавање флософије са паганством
било је дело лоших или, за мисаону дијагностику, углавном недовољно
оспособљених хришћанских теолога. Новозаветно обзнањивање Откривења
подразумевало је тумачење откровењске речи људским речима, допуштајући тиме да
веровање доспева до разумевања. И ту је философија била од највеће помоћи као
методички вођена рефлексија о Божијем казивању људским речима, а које за своје
средиште има човековим посредовањем очовечено прословљавање самооткривајућег
Богочовека, Господа Христа.
Теолошка наука утемељивала се према догађају Откривења у времену, као
наука историје догађања кроз интерпретацију порука Светог писма, док се
философија појавила у времену и у историјској условљености започињала своје
темељно испитивање о ономе што јесте сваки пут изнова, да би разграничила
подручје истине и дала апсолутни легитимитет приступањима. Утолико би се могло
рећи, да је однос философије и теологије у историји дијалектичан у смислу
међусобне условљености и мисаоних одређивања које превазилазе супротности. Оне
стоје у јединству разлике посматрања природе (и/или суштине), веровања и знања,
ауторитета и ума, историје и појма слободе откривења и крајњих могућности
рефлексивних становишта. Према Јустину Философу, који је сматрао да у
философији постоје моменти због којих је она већ сасвим одомаћена у хришћанском
духу (нарочито Платонова), те да се у њој већ тада значајно узнапредовало, са њеним
увидима показују се могућим и изгледи њеног довршавања у сагласности људске и
божанске природе Господа Исуса Христа. То је она узорност у којој она може да се
обистини кроз преобликујуће схватање различитости хоризоната и сезање према
симбиози и синтезама које су омогућене историјским догађајем Откривења. У
посебности хоризоната који би се занемаривали, то само по себи никада не би било
докучиво на тај начин, а византијско наслеђе упућује управо на општост која те
посебности обједињује.
Преузимање и преобликовање философске терминологије, употреба методе
или проблематике која се истицала, и није било могуће као неко необавезно
`послуживање` или огољена формална примена. Појмови, метафоре и мисаоне слике
и нису могле да буду преузимане само на `спољашњи начин` без схватања и пратећег
објашњавања шта се и зашто користи, јер би то било недорасло тумачење и
метафрастичка недореченост. Тада би то могла да буде само `произвољна
орнаментика` једне сасвим другачије мисли као нека лоша слика рационалне
извитоперености хришћанства. Јелинска метафизичка теологија није ни
извитоперила, а ни препокрила и изоловала суштину хришћанства, већ га је уклапала
у себе као покретни преобликујући чинилац мисаоних захватања истине и суштине
ствари. У томе се не искључује критичка дистанца која подразумева јединство у оном
`новозаветно новом`, па ту философија није ни подређена нити `превладана` у њеној
изворној намери да буде делотворна и у новим историјским склоповима. То може да
иритира фобично хришћанство које се плаши отуђивања и деконструкција, али
сусрет са тешко избореним симбиозама (Хегел, Сиверт, Иљин, Флоренски, Лосев)
или сапостављајућим синтезама (Јанарас, Бајервалтес, Керовић итд.), свакако да је
ближе истини од богоборачких надметања у скрнављењима или квазипијетистичких
спољашњих осуђивања (каквих има свугде и напретек). Тако има и предрасуда како
је грчко мишљење статично, за разлику од хришћанског које је динамично, те да је
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прво безлично и да се тек у другом формира појам личности. Дивљачка је црта
карактера склоност мишљењу како је теологија насела на лукаву превару по којој је
преобликована и постала сва изобличена од историјски исцрпљене и потрошене
философске суштине или да је философија посрнула удруживши се са неразумним
`теолошким бајкама` о стварању света и тзв. `предрасудама о васкрсењу`. Она се
формира кроз апстрактна уопштавања као продукт другачије импостираности
појмова из релативистичких сфера позитивних наука, да би се често фиксирала у
идеолошким тумачењима грчког космоцентризма кроз дихотомије материјалистичке
преваленције и хришћанског антропоцентризма.
Изградња хришћанске философије као `философије по Христу` ишла је
другим путевима. Она је разрадила теологију као науку, која је тесно повезана са
методологијом појмовног примицања мишљењу у његовом основу као начину
освештавања искона свега што јесте. Наслеђе светоотачких мислилаца код Климента
Александријског, Оригена, Синесија, све до Василија Великог, Григорија Назијанса и
Григорија Ниског изгледа као мисаоно дотеривано платоновско становиште прожето
јеванђеоским духом, које је пренело и препосредовало мисаоне форме за потоња
изучавања. Дионисије Ареопагит је део тог богатог наслеђа и није могуће рећи да је
он у теологији подлегао паганским философским тековинама, које су наводно
преплавиле његову хришћанску мисао као `философију по Христу`, а да савест при
томе остане чиста. Биографије и приступи том проблему код великих кападокијских
отаца Цркве, више су него потребан преглед `дијатриба`, да би се овај проблем
сагледао у довољном распону и дубини. Монофизитизам би био могућ када би се
кроз започињање у времену философија путем времена трудила да обоготвори радне
верзије својих докучивања истине, али ваља приметити како се то збивало смо у
неуспелим пројектима који су подлегали самоскривљеној незрелости. Зрели плодови
су стигли од ових сјајних раних мисаоних великана и с правом постали узор каснијим
мисаоним настојањима.
Свети Василије Велики (330–379), рођен у Неокесарији на Понту као
најстарији од браће. Након очеве смрти 345. године, упутио се у Кесарију, а затим у
Цариград (где је учио са Григоријем Богословом и Јулијаном Одступником) код
ретора Ливанија, а 352. стигао у Атину, где је код Империја и Проересија изучавао
философију са дијалектиком, граматику, астрономију, геометрију и медицину.
Године 370. рукоположен је за епископа Кесарије, а написавши бројна дела и
учинивши много добра свету у коме је живео, представио се Господу 378. г. Његово
важно егзегетско дело је Шестоднев1 у девет беседа, у коме он користи своја стечена
знања из природословља оног времена, као и философска размишљања
Аристотелова, Платонова, Посијдонијева и Плотинова, настојећи да позитивно
прикаже сусрет јелинског света и хришћанства у духу личног Божијег стварања света
из небића. Стога је побијао старе космолошке теорије о вечности света и
самодовољности дуалистичких опција. Ако је творевина код Аристотела даље
неподложна Непокренутом покретачу као са-вечна, у том смислу и његово схватање
је оповргнуто, јер је напросто у тези о вечности света одстрањен његов
проузрочитељ. Богодана творевина је лепа, као касније код Дионисија Ареопагита,
јер се у њој (и ту је једнодушан са Платоном и многи су се делови Тимаја тако нашли
у Шестодневу усклађеним), као красној појави може назрети и упознати Творац. И
дубина и лепота тумачења `неба и земље`, као саборна философија, донела је Светом
Василију велики углед, тако да га је користио већ Св. Амвросије Милански, а већ
1 PG, 29, 3–208.
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400. г. тај спис је преведен на латински. Од философског је посебног значаја и његово
педагошко дело Реч младима како да имају користи од јелинских списа2. Изучавати
дела не значи и поводити се за њима, већ запазити учење да се у њима разликују
праве вредности, учећи из јелинске литературе мудре и за душу корисне ствари. Код
јелинских мудраца има сведочанстава о добру и врлини, па то свакако доприноси
моралном васпитању младих, који као мудре пчеле ваља да купе оно што неће да
оштети њихов хришћански морал и скрене их с пута спасења душе. Тако је чинио и
Мојсије у Египту и Данило у Халдеји, изучавајући све што је било добро у тамошњој
светској мудрости, што их није онемогућило да буду добри служитељи Бога
истинитог. Он препоручује проучавања Хераклита, Сократа, Платона (ког највише
наводи), Аристотела, Теофраста, новопитагорејце, стоичаре и новоплатоновце не
помињући их поименично. Такође су студије Хомера, Хесиода, Есхила, Еврипида,
као и Херодота и Солона такве да доприносе доброј образованости, а по његовом
мишљењу, одбацивање тог наслеђа као `спољашњег` је само знак рђавог познавања
ствари. Тај сусрет култура може да се догоди само на обострану корист и
задовољство, јер је старање за душу брига философије и највеће старање брига за
душу у `философији по Христу`.
Пријатељ и саборац у изградњи саборне философије био му је Григорије
Богослов (330–390), који се родио вероватно 330. г. у Аријанзу у Кападокији. Ту је
учио школу, али такође и у Александрији и Атини. Он је провео цео свој живот у
мудрољубљу, у философији као „поседовању и стицању свега што је најдрагоценије“,
казујући за себе да је први међу љубитељима мудрости чему не може ништа друго да
се претпостави, да га како каже – „Мудрост не би назвала јадним као учитеља
мудрости и образовања“. Он је енергично штитио образовање и ученост, и то не само
црквену него и световну, говорећи над гробом Василија Великог: „које се многи
(образованости) међу хришћанима, због лошег разумевања, гнушају као злехуде,
опасне и од Бога удаљавајуће. Но ми нећемо окретати творевину против Творца. Не
треба понижавати ученост, како то неки чине, - напротив, треба рећи да су глупи и
незналице сви они који држећи се таквог мишљења желе да и сви остали буду налик
на њих, како би у општем мраку сакрили своје сопствене недостатке и избегли
разобличавање свога незнања“3. Св. Григорије је, у томе се сви слажу, био пре свега
беседник (преостало је 45 његових углавном константинопољских беседа), а затим и
саборни мислилац који стоји у предворју Вечности. Уз Похвално слово Василију
Великом чувена је и Апологија поводом бегства на Понт, као својеврсан трактат о
пастирском служењу који је био узор Јовану Златоустом за беседе о свештенству, као
и две против Јулијана Одступника (са којим је иначе својевремено студирао у
Атини), у којима је достојно историјског мислиоца осветлио разлоге за
превазиђеност свих врста паганства. Поред њих писао је историјске и теолошке
поеме, међу којима има и истанчано лирских пасажа (стихована аутобиографија О
животу мом), несумњиво високе естетичке вредности. Поред тога има и 243 писма
која се по стилу уздижу до литературе (51. излаже и беседничка правила). На тежа
места из његовог опуса Св. Максим Исповедник написао је схолије, а након њега
Илија Критски (9–10. век), Василије Нови (10. век), Никита Ираклијски (11. век),
Нићифор Калист Ксантопул (14. век). На његове стихове тумачења је писао Зонара и
Николај Доксопатер, а Михајло Псел га је сматрао хришћанским Демостеном. За
њега је Бог пре свега Ум, Велики Ум /Логос/, који космотворно ствара умна бића и
2 PG, 31, 669–810.
3 Флоровски 1997, 143.
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анђеоске природе, а ка коме стреми људски ум као најближем и себи најсроднијем.
Душа је `дах Божији`, `божанствена честица` из које извиру надземаљски и натчулни
циљеви човековог живота, јер је човек `нови анђео` постављен на земљу да се узнесе
на небо, да се испуни највишом светлошћу. То је пут обожења као очишћења и узлета
ума, пут борбе са страстима за усредоточења, пут мудрољупца са много заједничког
са идеалом стоичара и платоничара, премда зна да тело постаје тамница ума само
после пада и сагрешења човековог. Смртно је примило квасац бесмртности и постало
нова твар, али не у теологији без припреме која је онда беспредметна: „Јер ако ум
није просветљен, или је реч слаба, или слух није чист па не прима реч, - због једног
од тих узрока, као и због свих заједно, неизбежно храмље истина“. Бог је за њега
љубав, и Тријединство истосуштости Свете Тројице је савршен израз једнодушности
и унутрашњег мира, изнад сваке узастопности и делања, у ванвременитости
божанског бивствовања.
Најмлађи, али и мисаоно најпродуктивнији је био Григорије Ниски (335–
395), рођен у Неокесарији као млађи брат Василијев, од родитеља беседника
Василија и Емелије, која се касније са његовом сестром Макрином замонашила у
манастиру, од ране младости стичући хришћанско и класично образовање. Проучавао
је Оригенова дела, али и Платона и Филона Александријског, а касније у Кесарији
реторику код чувеног Ливанија. После повратка из Атине 358. године, запослио се
као чтец у Цркви и оженио Теосевејом која је постала ђакониса у њој, али је убрзо
преминула. Након тога је отишао у манастир код сестре на њиховом имању Анеси на
Понту, али га је брат Василије против воље извео 371. и јеротонисао за епископа
Нисе (малог градића између Кесарије и Анкаре), када је Валент прогањао хришћане,
да би 376. г. био свргнут са катедре од аријанских епископа, а на коју се вратио тек
по смрти Валента 378, са тријумфалним дочеком народа. Писао је многа дела
поводом насртаја нечастивих на брата му Василија (`Против Евномија`,
`Антиритикос против Аполинарија` итд.), који се упокојио те године, а 381. је имао
видног утицаја на сабору у Константинопољу. Код њега се вера не подвргава сумњи,
али је он настојао да је поткрепи разумом. Веровао је да научна знања могу да
послуже откривању Божије истине, па је следећи Платонову мисао, држао да су
строге методе дијалектике незамењиве у теолошким расправама. То је примењено у
његовом егзегетском делу О стварању човека4, које је замишљено као допуна Беседа
на Шестоднев брата му Василија, представљајући психолошко, антрополошко и
теолошко тумачење прве књиге Мојсијеве (1, 26.) Бог је створио прво анђеоски свет,
а затим земаљски, да би на крају сатворио и човека, са којим се Постање /Битије/
довршава. Он истиче како су незнабошци говорили да је човек микрокосмос и да се
састоји од истих елемената од којих се састоји и свет, почаствујући тако човека
својствима комараца и мишева, те јетко запажа: „Зар је то тако важно да се поштује
човек као слика и прилика света, када и небо пролази, и земља се мења, и све што је у
њима пролази. Па у чему се онда, по хришћанском учењу, састоји величина човека?
Не у сличности са тварним светом, него у томе да је човек по лику свога Творца.“5
Човеково достојанство је у слици Божијој, у живом лику Личног Бога, кроз
шта и космичност човека добија свој смисао. Тек као жива слика или ејдос Божији,
човек има значаја за свет, јер постаје проводник божанских енергија у твар. Свој
врхунац то достиже у оваплоћењу Христа Логоса, који као Бог постаје човек, по коме
и земаљска стихија добија удеоништво у духовном и божанском животу. При
4 PG 44, 1857, 124–256.
5 Григорије Ниски 1857, 16, 180.
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стварању, човек је постао `по лику Божијем`, а у Оваплоћењу Господњем је постао
сједињен са Богом, раздајући сада и другима од Божијег лика, постајући на тај начин
средиште облагодаћености и обесмрћења и обожења све твари. Та је слика Божија у
човеку вишедимензионална, најпре као умна и духовна страна, али и осликавање
савршенстава Божијих, неко подражавање Божије природе, али покретно према
добром или према лошем. Уколико човек потпуније одражава у себи божанска
савршенства, то се и лик мења на боље и постаје све отворенији, па је сваки део
људске природе, способност, дар, заправо одраз лика Божијег савршенства у њему.
Св. Григорије је сматрао да је човек створен за бесмртност, једном диспозицијом по
којој би уопште и могао да жели вечност Божију.
Његова екстатична теорија о боговиђењу Мојсијевом, такође је занимљива:
„јер проникавши у тајанственост Божанског тајноводства, већ и сам невидљив,
пребива заједно с Невидљивим...“ јер по њему разум види Бога „у некаквом
светозарном примраку“. Божанска природа је недокучива и увиди су тешко исказиви
у појмовима, тако да су границе сазнања Мојсију дате са виђењем нерукотворене
скиније, премудре силе која држи сву васељену. Бог таквим подобијем може да
пребива у души, а душа се усељава у Бога и у томе је њена блаженост. То је теорија
која је продуктивно ушла у мистичко наслеђе из списа О Мојсијевом животу, а у
коме је он и непосредна претеча Мистичке теологије Дионисија Ареопагита. Од
изузетног је значаја за српску духовну баштину што је збирку Ареопагитових књига
као `ручну књигу` раносредњовековне мисли добила на свом језику најкасније 1371.
године. Научни и образовно-педагошки ранг постојања ових списа на
српскословенском језику до сада је веома штуро представљан у успутним приказима,
али је и поприлично штуро процењиван, да се не каже потцењиван на нашу штету.
Кратки историјат ових списа каже да су Ареопагитски списи први пут поменути у
јавности 533. г. у Цариграду, приликом спора православних и монофизита, које је
окупио цар Јустинијан, и где је православни епископ Ефеса, Ипатије, оспорио
њихову аутентичност. Међутим, Ареопагитике су након само неколико година ушле
у употребу и међу православне мислиоце, нарочито након што су добиле своје
тумачење у виду схолија уз текст, које су помогле да се елементи дионисијевске
мисли уклопе у хришћанско предање. Прве коментаре саставио је епископ
Скитопоља у Палестини Јован (536–550), а од 12. века су се они стопили са много
познатијим схолијама Светог Максима Исповедника (580–662) и најчешће се
неодвојиво од њих јављале у грчкој рукописној традицији, а затим и у свакој другој.
Већ у VI веку, оне су преведене на сиријски језик, потом у VIII на арапски и
јерменски, у IX на латински и коптски (од ког превода су сачувани само делови), у XI
на грузијски, а у XIV веку га Исаија Серски први пут превео на српскословенски. Са
тиме је то, након латинског превода, први превод на један од језика европског
континента, као и први у југоисточној Европи, што није безначајно када знамо да он
веома брзо постаје и неоспорни ауторитет у теологији средњег века.
Популарности Ареопагитика у западној Европи допринело је и то што је
Дионисије једно време био идентификован с првим париским епископом истог
имена, па је и први превод на латински његових списа сачинио абат Хилдуин (775–
840), игуман манастира Сен-Дени крај Париза. Међутим, касније је је постао много
познатији Ериугенин превод на латински исте збирке дела, јер је Ериугена надалеко
познат не само као писац књиге De divisione naturae, него и као утемељитељ потоњег
Паришког универзитета. На истоку Европе су такође ови списи били широко
распрострањени, па поред утицаја Кападокијских Отаца из IV века, утицај `Великог
Дионисија` је очит код Св. Јована Дамаскина у VII, као и код Св. Григорија Паламе у
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XIV веку. Сorpus Аreopagiticum је такође извршио утицај и на токове европске
философије, укључујући и модерне правце у XX веку. Појам суштине и оно што га
омогућава, добијен кроз разматрање појединачних ствари у општости прволика и
самосадржавању јединствености истоветног у разликовањима, засигурно је
карактерисао и познији духовни (научно-естетички, верски, књижевни, правни,
политиколошки) развој касније позноевропске културе, ма како да он текао
кривудаво, застрањивао, па и западао у странпутице.
Велики мисаони напори овладавањем васељенским смислом живота, може се
рећи да су институционално крунисани отварањем царског универзитета у Цариграду
851. године. Са благонаклоношћу и подршком Цезара Варде /блиског рођака
Василеју Михаилу/, не само да су се достојно изучавале научне области филозофије
према темељним Аристотеловим дијатрибама, него је по захтеву предавача и
Патријарха васцеле Византијске царевине, Фотија, Константин Филозоф са братом
Методијем добио посебан задатак, да прошири византијску богољудску образованост
међу народима који за њу нису у тој мери знали, и пре свега на блиски словенски
свет. Велики познавалац историје византијског и словенског света, Френсис Дворник,
успео је да пронађе у расположивој документацији добре разлоге за достојанство и
историјску величину Константинопољског Универзитета. Он је сасвим суверено
уздигао и од њега именовани `нови класични препород`, након што је мајсторски
сажео резултате истраживања културе у Византији тог времена: „Стање је било
сасвим другачије на Истоку. Тамо су ризнице класичне и хеленске књижевности
сачуване у пуном обиму и биле лако доступне свакоме ко је желео да обогати своје
знање. Мада су се хришћани током прва три столећа негативно односили према
класичном наслеђу, у 4. веку је дошло до промене става; тако су Хомерове песме и
радови грчких драматичара читани у школама; о Платоновим и Аристотеловим
мислима се слободно расправљало, а оне су примењиване или оспораване; црквени
историчари су опонашали дела Херодота, Тукидида и Плутарха. Чак су и раскалашни
радови, тако бројни у хеленистичком раздобљу, посебно они Лукијана из Самосате
преписивани да би се сачували. Нови класични препород у Византији 9. века, којим је
господарила велика личност патријарха Фотија, омогућио је и словенским народима,
који су у то време ступали у сферу византијског хришћанства, приступ античкој
мудрости.“6 Охрабрен тим резултатима и Пол Лемерле написао је своју сада већ
чувену студију Први хуманизам Византије, са којом је успело осветлио време IX и X
века као до тада недовољно изучене и осветљене saecules tenebra, показујући изуме и
оригиналност тог периода: „Le IXe siècle est l`me des époques les plus originals et
novatrices de l`histoire de Byzance, ou plutôt, il est l`aboutissement d`une longue et
profonde evolution, commence bien avant, au lendemain de la conquête arabe, et par
laquelle Byzance se transforma pour survivre. Le domaine de l`esprit ut, peut-être, le
dernier attient par ce mouvment, mais c`est peut-être aussi celui qui en garda l`empriente la
plus durable.“7 Он је ту сувисло указао, како на моћ преображавања и преживљавања
арапске окупације, тако и на настављање дугог и продубљенијег развоја исправним
путем, на коме се напредовало према задивљујућим вредностима. Упркос
поприлично лошем мишљењу о Јустинијановом затварању паганских школа у Јелади
6 Дворник 2001, 251.
7 Lemerle 1971, 120–121.
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VI века, те дефинитивном укидању установа образовања у Византији следећег века
од едукацији несклоног императора Фоке, Стивен Рунциман8 је ипак признао
огромну вредност новог државног Универзитета у Магнауру, на чијем се челу
налазио професор Лав Философ /790–869/, од 863. г. и `најузвишенији међу
философима` /Ûpatoj tîn filÒswfon/ или ректор универзитета: „Ecclestiastical
control abetted the misfortunes of the Empire in working against a wide education. Lay
learning with its pagan past was viewed with a certain suspicion…But by the Ninth Century
affairs were more settled and the Church authorities were less suspicious. Better relations
with the Arabs induced the study of the lore of Islam. There was a great revival of learning:
though its pioneers, man like Photius and John the Grammarian, were regarded by the
populace as magicians. Michael III`s uncle and minister, the Caesar Bardas, founded a new
State University in the Magnaura. The Professor of Philosophy was the head – the
Oeconomicos Didaskalos – with the Professors of Grammar, Geometry and Astronomy
under him.“ Са озваничењем секретара Теоктиста 851, добијен је основ
административног уређења, па се може рећи да је 855. Универзитет у Магнауру
постао новоустановљена школа за образовање високо учених људи, издржавана
средствима државе или Универзитет за оспособљавање у звању општих и
заједничких ствари у васељени, као висока функционална установа културе која
захтева усвајање највиших знања9. Његови су највећи учитељи несумњиво Лав,
Фотије и Константин, који су предавали философију, а друге департмане држали су
Теодор (геометрију), Теодегије (астрономију) и Комета (граматику)10. Царска или
државна подршка изучавањима филозофије значила је и институционално
дефинисање принципа културне самобитности, који се са отварањем Универзитета у
царској палати Магнаур у Константинопољу показао у пуном светлу.
Интересовања за стару филозофију била су на академском нивоу и
коегзистирала су са конзервативном академском теологијом, што је односило превагу
и у званичним црквеним круговима. Извесна одсутност оног динамизма који је
красио западне универзитете у Паризу, Болоњи итд. (сви су они одреда касније
настали), може се констатовати као објективна примедба неке укупне оцене стања
према прозападним, изразито схоластичким мерилима, али чак и у том случају
искључиво према интензивности и квантитету. Византијска фиософија се
надовезивала на јелинску као на своју старију основу, тако да се може рећи како је
јелинска философија у византијској добила свој природан продужетак или нови
живот, уз питање које је Пол Лемерле сасвим сувисло поставио: „Да ли ту постоји
истински континуитет са профаним јелинизмом или пак само феномен
преживљавања, чији ће се пренос временом смањивати гушењем од стране борбеног,
а затим и победничког хришћанства?“11 Како и сам Лемерле даље наводи да „дела
античке Грчке нису престала да опскрбљују наставу“, те да је само хришћанство:
„било не само узрок прекида него такође и елеменат континуитета“12, то
продужавање је заправо непрекинуто у хришћанском облику грчке мисли, сасвим
задржавајући методе потраге за истином и безинтересном спекулативношћу кроз

8 Runciman 1956, 180.
9 Lemerle 1971, 158–160.
10 Lemerle 1971, 165.
11 Lemerle 1971, 43.
12 Lemerle 1971, 49.
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љубав према духовној активности и конкретизацији мишљења, као не само архивски
наставак грчке традиције, него и њен жив и делотворан продужетак кроз преображаје
које је носила историја догађања. О томе сведочи истински посвећено проучавање
изворних јелинских списа од Јована Филопона до Арете из Кесарије, као и речи
Константина Философа у одговору на питање шта је философија: „Разумевање
Божијих и људских ствари, колико се може човек приближити Богу, те учи човека да
делима буде слика и прилика онога који га је створио.“13 С тиме је сасвим несувисло
тврђење да је проучавање античке филозофије у Византији проста детекција остатака
јелинске традиције (Хегел, Целер, Фојербах), већ је то директно њено продужавање у
дискурзивним силама људског ума са делотворним трансформацијама које се
оспособљавају за сазнавање истине и њено логично изражавање у другачијем светлу.
Заштићен и помогнут од цезара Варде, будући да је као ујак и министар
Василеја Михаила III утемељио нови државни универзитет у царској палати
Магнауру, са Лавом Философом на челу, тај Константинопољски Универзитет је
касније дошао на глас по философским предавањима будућег Патријарха Фотија,
тумача и беседника, каснијег епископа
Арете, те изузетним теоријским и
практичним резултатима рада предавача и посланика хришћанске мисли
Константина Философа, потоњег светописамског посланика Св. Кирила, а касније и
ученог концептуалисте Михаила Псела. Са тиме је дат узоран допринос светским
духовним и културним добрима, који би могао да се назове и препородом у
византијској култури, према изграђеној образованости оријентисаној на упаљеном
унутрашњем огњишту ума, која тежи за што истинитијим знањима, оквирно
размештеним према енциклопедијској радозналости, о чему Житије Св. Кирила и
каже: „Изучивши сву граматику за три месеца, он се латио и других наука. Код Лава
је учио Хомера и геометрију, а код Фотија дијалектику и све философске науке, осим
тога и реторику и аритметику, астрономију и музику, као и све друге хеленске
вештине. Тако је свима њима овладао као да је само једну учио. Брзина се здружила
са марљивошћу, једна је претходила другој, и тако се постижу знање и вештине.“14
Усклађивање сазнања и достизање њиховог јединства била је универзитетска идеја
водиља такве врсте образовања.
За духовни живот у тој средини од изузетног је значења било поседовање
релевантних рукописа који су служили као предлошци за припреме расправа и
састављања предавања према дијатрибама или дисциплинама које су се проучавале.
Умножавање древних рукописа преписивањем, као и њихови описи, сем као
подвижничке делатности монаха по манастирима, били су и саставни део делатности
Константинопољског државног Универзитета. Тај високи научни прегор уродио је
тиме, да су многа наша знања о јелинској старини постала доступна, а и значајно
нарасла, управо захваљујући њиховом раду. За оно време грандиозно
енциклопедијско дело Мириобиблион Патрјарха Фотија, са очигледном
благонаклоношћу према Аристотеловој философији и световним наукама, са
смислом за историју на првом месту, као и Михајла Псела са његовим делима са
смислом за онтолошку логичност или логосологичко достизање принципијелног
јединства у усвајаним теоријама и важећим знањима, говори о оригиналности и новој
стваралачкој синтези, тј. о квалитативно високо заслужном деловању на историјском
пољу философије и стваралачком сусрету са теолошким учењима15. Они су били
13 Ћирило и Методије - житија, службе канони, похвале, 1964.
14 Исто.
15 Мајндорф 2001, гл. 5.
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универзитетски професори са предиспозицијама за Аристотелов начин мишљења (где
дисциплине нису биле препрека за достизање унутрашњег јединства прве
философије као тражене науке), док су у богословљу били верни ставовима и
проблематици раних сабора, разрешавајући могуће сукобе на космолошкој
вододелници створених ствари, утичући да се и учини прозирним чисто деловање
мисаоних енергија у слободи домостроја Божијег /libera oeconomica Dei/16. Стога је на
понуду за високо угледно место у друштву које осликава моћ утицаја појединца
Константин Философ у духу тог древног предања одговорио: „- То је, доиста, велик
дар за оне који за њим чезну, а за мене учење је изнад свега, којим, обогативши свој
ум, желим постићи прадедовску част и богатство.“17
Средином IX века унеколико ригидни патријарх Игњатије морао је да
напусти функцију, а на његово место ступио је хризматични језикољубац и
историософски енциклопедиста Фотије, по неуобичајеној промоцији у шест дана од
световњака до патријарха (20–25 децембра 857), а што је касније изазивало многе
недоумице. Црквени реалисти били су спремни на толерантност, како према бившим
иконоборцима, тако и према онима који су улазили у неизбежне идејне и политичке
компромисе са латинским Западом, а које је заговарала и држава. Тако је Папа
Никола у мају 861. г. послао своје опуномоћенике на сабор у Константинопољу, где
је у присуству Цезара Варде 318 отаца осудило и свргло бившег патријарха Игњатија,
потврђујући законитост Фотијевог избора. Фотије је показао на првом месту смисао
за историју, историјски развој и традицију у неспорно великој учености, а поштовање
и уважавање на које је наилазио код ученика и следбеника са благословом
василејског поверења, омогућило му је и да прошири црквене и државне
надлежности далеко више него многи пре и после њега18. Као вероватно
најзначајнији Фотијев следбеник и зарана сарадник на философској катедри
Универзитета у Константинопољу, Константин Философ (рођ. 827, а са 14 година,
након смрти оца, друнарија под стратегом Македонске теме, дошао код њега као
блиског пријатеља, са братом Методијем), одабран је за проповедничку мисију уз
хришћански човекољубиво одобрење да се она богослужбено обавља на словенском
језику. Будући да су живели у околини Солуна, словенски говор им није био
непознат, па су лакше од других могли да изврше селекцију и систематизацију
постојећих правила и начина писања, са којом прагматизацијом је постао испуњив
задатак христијанизације, тј. крштавања и образовања ума код Мораваца и Бугара, те
Руса и Србаља. Такав став није уживао углед међу присталицама Римокатоличке
цркве због оштрих оптужби и укора /дакако и због интересне сфере утицаја/, али
заоштравање односа међу црквама Истока и Запада доприносило је појачаном
занимању за чинодејствовања „Солунске браће“, те им је ауторитет растао до те мере,
да је њихова делатност промовисана у ранг словенске националне самосвести и
политичке самобити.
Чињеница је да су словенски народи посредством хришћанства уведени у
круг европских народа, те да су с тиме добили способност да уживају она знања коју
им је пренела несебичност хуманистички формиране стране византијског духа: „То је
либералан и хуман став по питању употребе језика, сличан оном Јована Златоустог,
али отуд није уживао углед и поштовање међу присталицама Римокатоличке цркве
због оштрих оптужби и укора. Али, што су се више заоштравали односи између
16 Исто, гл. 5
17 Ћирило и Методије – житија, службе канони, похвале, 1964, стр. 1–36, 39–66.
18 Успенски 2003, 24.
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Истока и Запада, што се више разлика појављивало у верском учењу и црквеној
пракси Рима и Константинопоља, с тиме је растао и ауторитет Свете браће и њихова
делатност промовисана у питање словенске националне самосвести и политичке
самобитности.“ Ваља додати и веома јасан цитат као документ о пореклу те нове
писмености из житија Св. Ћирила: „Ту нађе јеванђеље и псалтир, писане руским
писмом, и човека нађе који тим језиком говори; и разговарајући с њиме и овладавши
снагом говора, преводећи на свој језик, установи разлику самогласничких и
сугласничких слова, молећи се Богу, ускоро поче читати и причати на
самарићанском, те су му се многи дивили и хвалили Бога.“ То што већина научника
под тиме подразумева готска слова, то још увек не значи да она нису била, како и
пише, древна руска слова. Царска посланица састављена са цезаром Вардом кнезу
моравском Растиславу, из житија Св. Ћирила, такође о томе сведочи: „Бог, који хоће
да свако дође до спознаје истине и да се подигне на веће достојанство, видевши твоју
веру и подвиг, учинио је и сада у наше доба откривши слова за ваш језик, што није
било давано него само у првобитно доба, да се и ви придружите великим народима
који славе Бога на своме језику. И ето послали смо теби онога коме се Бог јавио,
мужа честита и благоверна, веома учена и философа. Ето, примивши тај дар, већи и
достојнији него све злато и сребро и драго камење и пролазна богатство, журно пођи
са њиме да учврстиш то дело и свим срцем потражиш Бога, те не одбацуј општега
спасења, него све покрени да се не залење, већ да се прихвате правога пута, да и ти,
који си их довео својим подвигом д4о спознаје Бога, примиш своју плату за то у овом
веку и у будућем за све те душе које ће веровати у Христа бога нашега одсада па
довека, и да оставиш спомен о себи будућим покољењима, попут Константина, цара
великога.“19 Када је венецијанска господа окружила Константина Философа
оптужујући га за тзв. „тројезичну јерес“, јер се усудио да поред јеврејског, грчког и
латинског језика, преноси света учења и на словенском језику, његов одговор је био
јасан: „Не пада ли киша од Бога на све подједнако? Или сунце не сија такође за све?
Зар не удишемо ваздух сви једнако? Како се, дакле, не стидите да признате само три
језика, а за све друге народе и племена хоћете да буду слепи и глухи? Кажите ми, да
ли Бога сматрате тако немоћним да то не може дати, или тако завидљивим да то
неће? Ми, пак, познамо више народа који су вични књизи и Богу одају славу сваки на
своме језику. А управо су то ови: Јермени, Персијанци, Авазги, Иверци, Сугди, Готи,
Обри, Турси, Хазари, Арабљани, Египћани и Сирци и многи други... Јер, ако труба да
неразговетан глас, ко ће се спремати на бој? Тако и ви ако неразумљиву реч речете
језиком, како ће се разумети шта говорите? Јер ћете говорити у ваздух? Колико је
различитих речи у свету, и ни једна од њих није без значења. Ако не знам смисао
говора, бићу за онога који ми говори сличан варварину, и онај који говори варварин
за мене.“ Превод речи Логос из прве реченице Јеванђеља по Св. Ап. Јовану са
словенским Слово, најсрећније је погодио ону општост код народа, која је сама по
себи вишеслојно разумљива. И када се тумачи и излаже она у себи окупља језичку
законитост, смисао и ред излагања, као и појмовну одређеност према припадности у
народу одређиваном прихватљивом назначењу. Од искони бје слово, таквог је
одређења, да свака претпоставка може да прослови, да допушта да се проговори кроз
оквире тачних и утврдивих истина које ће у тој првобитној становитости Другог
Лица Божијег, у Логосу као Слову, вазда да имају своје упориште. Ваља истаћи и
како све три ове речи, искон, бити, слово – до данашњег дана садрже у једнако
носивој тежини и значењској испуњености, као и први прави философски називи.
19 Успенски 2003, 24.

157

Семантичка транспозиција појма логос, превођеног са слово, и као изјава и говор у
смислу саборности (већања/одлучивања), једнако као и разлог, слава, историја
/смислено истраживање/, сасвим је оправдана. Слово, међутим, добија прави сјај кроз
значења дара говора, изражајности мисли, склада речи, сабраности речи и говора,
књиге, поуке, дописа, савета, поруке, сведочанства, одговора, сагласја, потврде,
обећања, заповести, закона и науке. Поред значења Божије Речи, слово значи и
писмена или записе, писмо, Свето писмо, приповест, јемство, заговарање, кажу
/логион, пророчанство/. Ученом сталежу припадају они који знају да ослове, а
установљавање се обликује када нека ствар може да слови за извесну у смислу
општости признавања. Тако би реч идеологија сасвим добро и данас звучала као
појмословље, онтологија као суштословље, космологија као светословље, логика као
мислословље, дијалектичка наука као разумословље, казуистика као случајословље,
философија као мудрословље, астрологија звездословље или теологија богословље.
Деловањем Св. Кирила и Методија сачињен је на тај начин умствени оквир или
појмовно упориште, у коме је значењима одмишљених речи омогућено да се
природно задрже и таложе.
На тај начин, равноапостолска браћа Св. Ћирило и Методије, са својим
ширењем Божијег Слова на словенском језику, укључила су и наше духовне снаге у
светско-историјско догађање хришћанства на достојан начин. Културне и политичке
везе са Византијом преко деловања нашег првог архиепископа Св. Саве кроз посете
манастиру Св. Саве Освећеног на Синају, ходочашћа у Јерусалим и суштинског
упоришта на Светој гори, не требају много образлагања. Та укљученост има своју
духовну позадину у величини византијске културе, али исто тако и у нашој
спремности да се тој величини самеравамо кроз разумевања и тумачења на нама
сходан и својствен начин. Оно што је значајно на хоризонту данашњег културног
развоја, јесте и појава више сјајних философских студија из периода средњовековља,
што је раније ређе био случај. Претресање тема српске средњовековне естетике и
онтолошких претпоставки оставштине наше средњовековне књижевности, кренуло је
снажније последњих деценија прошлог века и првих новог миленијума, као све
опсежнија истраживања философског значаја и домашаја културног деловања
средњовековног човека у Србији. Уобичајена лингвистичка, књижевна и теолошка
истраживања полако почињу да се надограђују и развијањем садржаних
философских претпоставки, са чиме се гради и потпунија представа о мисаоности
наших предака, која засигурно није занемарива, јер подупире достојанство и указује
и на смисао данашњег бављења философијом. Поред више озбиљних истраживачких
студија које су подразумевале и архивски рад, из пера нашег сјајног слависте Ђорђа
Трифуновића, естетички рефлексиван правац промишљања ствари чврсто је засниван
и у докторској дисертацији која је недавно објављена и као монографка студија:
Ђакон др Милорад М. Лазић (2008), Српска естетика аскетизма (1375–1459),
Београд: Света Српска Царска Лавра манастир Хиландар. У преломне моменте и
дубине ове повезаности упутила је недавно и хвале вредна студија – Слободан
Жуњић (2012), Логика и теологија, Београд: Отачник, 720 стр.20
Примеран човек културе српског XIV века је светогорски калуђер, писац и
преводилац, познат и као Инок Исаија. Опис његовог живота садржи и едукативну
дескрипцију по којој знамо да је прво образовање стекао у српској у благородној
20 Жуњић 2012, 720

158

/вероватно властелинској/ породици из које је потекао, а након тога и оно до ког је могао
да дође на двору краља Милутина (1282–1331), са поносним истицањем `српске земље`
због развијених културних делатности и веза: „Овај преподобни и свагда спомињани
блажени отац наш Исаија добио је рођење и васпитање од српске земље која се зове
Лиман. Родио се за време благочастивог и христољубивог самодршца све српске земље
и подунавске и приморске и арбанашке, светога краља Уроша, од благородних и
благочастивих родитеља, оца Георгија и матере Калине...» У прилог иде и то што
животописац говори о његовом васпитању и књижевном образовању, те намери
родитеља да га пошаљу на краљев двор: «И васпитан би овај дечак и научен књигама,
јер су га родитељи његови много волели и хтели да га предају у двор царев... “21
Забележено је како је у манастиру Светог Јоакима Осоговског у Сарандопору (код
Криве Паланке, данашња Македонија) обукао монашку ризу и примио монашки чин, да
би се нешто пре 1330. г. одатле упутио на Свету гору, где је неговање спекулативног
мишљења и изградња теоријског становишта била уобичајенија, неголи што се обично
прихвата или признаје. У слично време се на Светој гори подвизавао и Св. Григорије
Синаит (1265–1346), који је имао силан утицај на бугарско и српско монаштво, а за кога
његов ученик Калист пише: „...старао се да нађе руководиоца у ономе о чему није успео
да прочита у књигама божанског Писма, или чему духовно није био од некога научен од
духоносних и божанских отаца и учитеља. Размишљајући сам са собом, он је схватао да
као што је научен делању, тако ће бити научен да тачно прође и посматрање, тј.
тиховање и дејствену молитву... Уистину, на њему, преко његових дела остварио се и
став да „делање јесте успон ка сагледавању“. И налазећи се као бивање тела по ономе
што јесте, он је зацело био подстакнут божанском тежњом и није сасвим престајао да
светли оним праведнима, у складу са светом речју која каже: светло праведнима увек
(Прич. 13, 9). На питање ученика и моје, тај познати човек вечног и блаженог сећања,
као онај који је посебно волео истину и ценио је изнад свега, каже: „онај који у духу
узлази према Богу као у неком огледалу сагледава сву твар светлолико, било у телу,
било без тела; не знам, како је говорио велики Апостол (2 Кор. 12, 2), све док какво
нерасположење, које настане у то време, не обустави долажење себи.“22 Да је
привлачност теоријских настојања била за инока Исаију важна, показало се када је
прихватио да за серског митрополита Теодосија (вероватно по наруџби деспота Угљеше
/1356–1371/), преведе збирку дела (Псеудо)Дионисија Ареопагита са грчког на
српскословенски језик, остављајући са тим преводом y запису своју преводилачку
ауторефлексију, као сведочење и ламент над поразом Срба од Турака код Черномена, на
реци Марици. Запис на крају самог превода каже и како је преведен: „Преведох светог
Дионисија Ареопагита настојањем и трошком или откупом светога ми владике и
заступника“, а како је Митрополит Теодосије био трећи српски архијереј у граду Серу,
који је на катедру доспео после митрополита Јакова и Саве и ту се налазио и након
Маричке битке, ваља навести и даљу белешку аутора: „И бејаше како доликује, мислим,
без размишљања повиновати се таквом човеку, који од анђела, по великом Дионисију,
посвећење прими. Јер овај истинити Божији човек, као нико други, живот имаше, да је
слатко слушати, а спасоносно подражавати (му) и корисно. Не само што језик у учењу
имаше користан за слушаоце, него и живот много више користан за подржаваоце му.
Па, штавише, истину да кажем: колико језик имаше неуспоредив када говори, толико и
живот недостижан када ради, јер вазда и увек по апостолу, остављајући што је остраг,
овај на дела и виђења што су напред, посезаше. И тако имађаше светлост частољубља и
21 Житије старца Исаије, Шест писаца XIV века, 1989, 91.
22 Синаит 2009, 166, 168.

159

љубави за учењем и премудрости заједно са милосрђем, да међу већином није био
други. Тако је овај блажени ово и не мало радио и ка угађању Богу долазио и многе је
овим сопственим делом учио.“ То је и иначе један од најупечатљивијих и највише
цитираних записа у српској средњовековној књижевности, нарочито због оних места
која говоре о страдању Срба, што ће после 1371. бити све чешћа тема српских писаца:
„...Књигу ову Светога Дионисија у добра времена почех, када божанствене Цркве и
Света Гора, подобно Рају, цветаху као неки врт код извора увек напајан. Сврших пак њу
у најгоре од свих злих времена, када гњевом (Својим посети) Бог хришћане западних
(=српских) крајева. И подиже деспот Угљеша сву српску и грчку војску и брата свога
Вукашина краља и друге многе велможе, негде до 60 000 изабране војске. И пођоше у
Македонију на изгнање Турака, не расудивши да се гњеву Божијем нико не може
супротставити. Њих пак не изгнаше, већ сами од њих убијени бише, и тамо кости
њихове падоше, и непогребени остадоше, и веома велико мноштво једних од оштрица
мача умреше, а други у ропство одведени бише, неки пак од њих утекавши, дођоше. И
толика невоља и зло љуто облише све градове и крајеве западне (=српске), колико ни
уши слушаше, нити очи видеше. После убијања овог храброг мужа, деспота Угљеше,
просуше се Исмаиљћани (=Турци) по читавој земљи (Српској) као птице по ваздуху. И
једне хришћане мачем клаху, друге у ропство одвођаху, остале смрт прерано поже, а
који смрт избегоше, глађу погубљени бише. Јер таква глад би по свим крајевима, каква
не би од створења света, нити после такве, Христе милостиви, да буде. А које глад не
погуби, њих, допуштењем Божијим, вуци ноћу и дању нападајући, јеђаху. Авај, тужан
призор бејаше видети! Оста земља од свих добара пуста: и људи, и животиња, и других
плодова. Јер не беше кнеза, ни вође, ни наставника међу људима, ни избавиоца, ни
спасиоца, већ све испуни страх исмаиљћански, и срца храбра јуначких мужева
претворише се у најслабија женска срца. У то време, мислим, и српске господе седми
род крај прими. И ваистини живи тада блаженим називаху раније умрле. И верујте ми,
не ја, који сам незналица у свему, већ ни онај премудри међу Јелинима Ливаније не би
могао писањем представити невољу која постиже хришћане западних (=српских)
крајева.“23 Чињеница да је најстарији до сада сачувани препис превода збирке списа
Дионисија Ареопагита на словенске језике управо онај српске редакције, познат као
Архангелски рукопис, свакако да и рефлексивно обавезује његове језичке наследнике.
Њега је 1857. године пронашао у запуштеном манастиру Светих Архангела на Тари код
Колашина Александар Фјодорович Гиљфердинг, руски конзул у Босни. Није потврђено
да је то Исаијин рукопис; сам аутограф се држи да је непознат (и кратки литургијски
текст посвећен Св. Дионисију Ареопагиту не спада у превод са оригинала), али је
утврђено да је препис управо из времена када је он преводио, а и велики број каутела на
маргинама указује на стваралачке недоумице и нуђење уметака, допуна и разјашњења.
Архангелски рукопис садржи сва дела Дионисија Ареопагита, али му сада на почетку
недостаје једанаест листова, а и на крају су отргнути листови, тако да уопште не садрже
схолије Св. Максима Исповедника, прву главу списа О небеској јерархији и запис инока
Исаије. На сам превод обраћана је далеко мања пажња, могуће и због оскудице са
широм философском литературом, коју читање Ареопагитових списа унеколико и
претпоставља. То поготово претпостављају схолије уз текст од Св. Максима
Исповедника (580–662) и владике Јована Скитопољског (536–550), захтевајући и
упознавање са Аристотеловим органоном или Порфиријевим Исагогама (О пет
значења или О пет гласова), као и за боље праћење, познавање Платонових списа
Држава, Гозба и Закони. У антологијским зборницима оног времена било је прерада
23 Јевтић 2000, 189–190.
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Аристотелових и Порфиријевих списа који су сачињавани као уводи у предворје
теологије, мада су још од Св. Јована Дамаскина и његових Философских поглавља или
Дијалектике, широко премашивале те уске потребе, делујући као стваралачки
коментари и видни философски протрептици, док је тумачење Платонових становишта
било инкорпорисано у саме теолошке расправе, без самосталних превода или упутстава
о самој његовој философији. Пишући о философији у средњовековној Србији, кроз
излагање њених појмова и идеја, где су након логичких приручника (`Припрема`
Теодора Раитунског, `Предела различних` пс. Атанасија и Дијалектике` Јована
Дамаскина) споменути и платоничко-метафизички списи, Слободан Жуњић је навео и
пример успелог и дословног превода инока Исаије као извесне парафразе Платонове
гозбе: „У том погледу су нарочито вредна она места у преводу на којима су били
пренети изводи из изворних хеленских филозофских списа, као што је то случај са
једним одломком из четврте главе `Божанских имена` у коме се парафразира чувено
Платоново одређење лепог (=добра) из Гозбе (211а1-5). /(прев. Ис. 116b); /Слободан
Жуњић (2009), Историја српске филозофије, Београд: Плато, стр. 59/. Он често подсећа
и на латентне стује античке мисли које нису биле само `пуки рудник знања, стовариште
превазиђене и неупотребљиве образованости`, него, позивајући се на Лемерлеа, исто
тако и животворна струјања и преноси античког наслеђа: „Наслеђе античке Грчке
преставља део темељних састојака који чине средњовековну цивилизацију грчког језика,
византијску цивилизацију. Из тог разлога и тим путем је до нас стигао у најмању руку
његов највећи део. /P. Lemerle, `Byzance et la tradition des letters helleniques`, Предавања,
САНУ, Одељ. Друштв. Наука, књ. 2/1962, р.1/“24
Унеколико је могуће претпоставити да су постојали и преводи
Ареопагитових списа на (старо)словенски језик и пре Исаијиног преводилачког
подухвата, али ако их је раније и било, они према досадашњим истраживањима нису
сачувани. Основане су претпоставке да их је можда начинио и првоучитељ Словена
Константин Философ или Св. Кирило, који је те списе веома ценио и поштовао.
Његово одређивање карактера философије има своје порекло у спајању платоновске
и стоичке мисли, који и: „/ранији/ коментатори проглашавају за савршен облик
дефиниције (Елиас, 6,4; Давид 2, 19, 27): «Тако, дакле, филозофију одређујемо
(полазећи) од предмета када кажемо `филозофија је спознаја божанских и
човечанских ствари`, а полазећи од циља (ако кажемо) `филозофија је наликовање
богу (колико је то) човеку могуће`, док је (одређујемо) из обије када кажемо
`филозофија је спознаја божанских и човечанских ствари и наликовање богу (колико
је то) човеку могуће` (Давид, 18, 6-11).“25 Из овог сјајног мисаоног упоришта које је
је пренето у Житије Св. Кирила, плодно је подстакнута на дубљи поглед на
философију и рана српска духовна баштина, а именовања велике словенске браће у
подухвату превођења Светог писма на старословенски језик, утицала су и усталила
се кроз лексичке формулације значајних онтолошких појмова, мада они нису увек
једнозначно употребљавани и у свим ситуацијама. Занимљиво је да се напомене како
је у једном писму из 875. тврдио папски библиотекар Атанасије, који је начинио
примедбе и ревизију Ериугениног превода Corpus Areopagiticum на латинском, да је
Константин Философ као апостол словенске писмености, Ареопагитову збирку дела
свесрдно препоручивао Римљанима као достојно оружје у борби против јеретика. То
није безначајно, будући да је Св. Ћирило васпитан на Универзитету Магнаур у
константинопољској царској палати, као сарадник у настави логотету Фотију, који је
24 Жуњић 2012, 495.
25 Жуњић 2012, 405-406.
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поред тога што је касније дуго био и православни патријарх Источне цркве, исто тако
био и један од најученијих људи свог времена, а уједно и идејни творац оног
подухвата који су Св. Ћирило и Меодије касније и спровели. И С. Жуњић истиче:
„Високошколска настава филозофије је поново државно институционализована тек за
време цезара Варде, који је у Магнаурској палати организовао нову световну школу
са четири катедре (филозофије, геометрије, астрономије и граматике) под управом
свестрано образованог Лава Математичара (то се збило негде између 843. и 855.
године). О студијском програму наставетога времена, сведочи и црквенословенско
Житије Константина (Ћирила) Филозофа, апостола словенске писмености, у коме се
каже да је Константин током свог школовања за неуобичајено кратко време («три
месеца») најпре савладао «граматику и друга учења» да би онда «изучавао Хомера и
геометрију, а код Лава и Фотија дијалектику и све филозофске науке, а поврх тога,
реторику, аритметику, астрономију, музику и све друге хеленске вештине... Вардин
универзитет је средином X века значајно учврстио цар Константин Порфирогенит,
који је, следећи своју жеђ за `словесном храном`, обезбедио државну потпору и плате
професорима на четири раније споменуте катедре. Врхунац државне бриге за наставу
филозофије достигнут је у Византији 1045. године, када је Константин Мономах
основао посебан Филозофски факултет на челу са Михаилом Пселом као `конзулом
филозофа` (Ûpatoj tîn filosÒfwn). “26
У Светом писму Новог завета се појам суштине постојања јавља у првој
Мојсијевој књизи Постање, као супстанцијални партицип мушког рода /`Ð ên`/
(«Многоимен је пак Он зато што Га представљају да говори: „Ја сам Сушти“ /«Ἐγώ
εἰμι ὁ ὤν»"Я есмь Сущий"/ (Пост. 3, 14)… Говори такође да је Он у умовима, у
душама, у телима, у небу и на земљи, заједно с тим Сам у Себи, у свету, уокруг света,
над светом, над небом, над постојећим; називају Га сунцем, звездом, „ватром“,
„водом“, „духом“, росом, облацима, бојама, каменом, свим постојећим и ничим од
бића.“)27, а у философској употреби се тај појам исказивао као `суштеје уопште`, то
јест као уопштено постојање бића или бивствовање – битије /tÕ e‹nai - Ôntwj ên (Ôn
Å Ôn - Å oÙs…a)/. Контрастивно појашњење пружа и прелаз на разматрање превођења
појма φύσις /данас: природа/ као јестество, подразумевајући и етимолошку
потенцију употребе у глалолском виду „расти, ницати“, са којом се склапа термин
`пребивати` /опстајати/ (πεφύκεναι), премда φύσις данас означава природу као такву,
у вишезначном смислу те речи (поред `ницања, раста`, природа је и за Аристотела
уклињавање, склапање, лепљење). Наш велики песник и надахнути језички изумитељ
Лаза Костић, устремљен на теоријску разраду своје тезе о панкалистону рекао би –
`укрштај` (што би у аналогији са `јестественицом` као науком о природи, могло да се
именује `укрштеницом`), тј. природа би у његовој философији била виђена као
начелни укрштај, хармонија двораванског склопа ентелехије и случаја, те њихово
ужљебљивање, склапање и слепљивање /приљубљивање лепотом/. Он спомиње и
`близанкиње начела крста` које су оплођене чистим укрштајем: „доказује да
хармонија није ништа друго до изврнута, или боље склопљена симетрија; и обрнуто:
симетрија је изврнута, или боље расклопљена хармонија... Хармонија је синтеза
симетрије. Симетрија је анализа хармоније.“28 Овде је на месту да се помене, како је
виспрени творац „Певачке имне Јовану Дамаскину“ у прожимању дијалектичким
духом од памтивека, унеколико био захваћен, кроз сабирање на идеју панкалистона,
26 Жуњић 2012, 426–429.
27 Ареопагит 2009, 112–113.
28 Костић 1961, 34.
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и оном сјајном идејом о позиву лепоте (у истом што и добра) у четвртој књизи
Ареопагитових „Божанских имена“, када се све лепи за архетипски лепо и та прелепа
лепота онда поприма апсолутни значај и нарочит ипостасни карактер.
Мада је у студијама о српској књижевности познатија и више хваљена
његова белешка о бици на Марици, Исаијино ширење идеја великог византијског
философа, којим је средњовековна Србија доспела до прилике да се упозна са
префињеним логичким фигурацијама и структурацијама исказа о бивствовању,
разазнавању у категоријалне сплетове сложених логичких и теолошких замисли,
засигурно је далеко значајније од ламента над изгубљеном битком и падом царства.
Појам суштине и оно што га омогућава, добијен кроз разматрање појединачних
ствари у општости прволика и самосадржавању јединствености истоветног у
разликовањима, засигурно је карактерисао и познији духовни (научно-естетички,
верски, књижевни, правни, политиколошки) развој српске културе, ма како да он
текао кривудаво, застрањивао, па и западао у странпутице. Исто се односи и на појам
добра, лепог и истинитог, као и на сложен сплет категорија, који претпоставља
задобијање значења њиховог оновременог усвајања тек напорним радом у
библиотеци, на основу, додуше оскудних, али ипак доступних извора. Архангелски
препис, који је вјероватно настао на Светој гори и на који се посредно или
непосредно односе сви до сада познати преписи, њих око стотину, данас се чува у
Руској националној библиотеци у Санкт-Петербургу, збирка Гиљфердинг, бр. 46 (за
прву потребу постоји фотокопија списа у Библиотеци Матице српске као приручна
литература у читаоници за раритете, а међународна група научника коју предводе H.
Goltz (Theologische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) и Г. М.
Прохоров (Институт за руску књижевност „Пушкинов дом“, при Руској академији
наука, Санкт Петербург), ради на објављивању овог рукописа које ће вероватно
подразумевати критичко издање).
Из Србије је Исаијин превод пренесен у Бугарску, а митрополит Кипријан
(+1406) га је пренео у средњовековну Русију, где је далеко више акцептиран. Исаијин
превод увек се показивао као значајан и вишестран допринос култури оних земаља
којима се откривао, како то види и Г. М. Прохоров преводилац збирке
Ареопагитових дела на савремени руски језик: „Манящй своей устремленностью к
Писанию и через него – за пределы постижимого разумом, к Вечному, Корпус
послужил «бродительым ферментом» для культуры едва ли не всех христианских
стран“29, одајући признање словенским претходницима, који су му својим сабраним
разумевањима и истанчаним тумачењима у филолошкој разради терминологије и
омогућили да сувисло спроведе своју преводилачку склоност. До данас је Corpus
Areopagiticum у целини преведен не само на руски језик (Г. М. Прохоров), него и на
савремени српски језик (А. М. Петровић, Београд, 2009), са чиме у словенском свету
Исаијин подухват више није толико усамљен, пружајући посредан доказ о
заживљавању философије на онај начин, који нашим словенским просторима далеко
више доликује.
Повратак средњовековним изворима који реактуелизују античку мисао,
утолико није само архивско-музејска ствар репрезентације, него и првенствени
задатак одговорног промишљања светскоисторијских доприноса заснивања темеља
европске мисли уопште. Југоисточно-европски крак те философије, таквим начином
може да надокнади и све оне заостатке који су уследили неповољним друштвеноисторијским околностима, будући да сам европски дух подразумева онај бесконачни
29 Прохоров 2002, 5.
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посао на докучивању сфере апсолутне истине, чија се област налази у нерелативној
бесконачности. Како је наше сазнање у целини недовршено, а по својој природи
почесто и релативно, на свакој појединој етапи развоја људства у историји задобија
се одређена представа коначне истине као укупни израз поимања. Такве представе
коначне истине као фрагменти апсолутног знања, јесу истините утолико уколико се
уклапају у јединство стварности, а неистините у оној мери у којој не одговарају
конкретизацији реалности. Античко и византијско наслеђе је у том смислу, пре свега,
спекулативно реалистично, и оно подразумева да је могућ говор о немишљеном, о
ономе што само мишљење омогућава у контигенцији унутрашњег јединства. То
дубинско искуство духа, које подразумева велике задатке спекулативних напора,
јесте уједно и оно најдрагоценије из њеног искуства мишљења.
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Aleksandar M. Petrović
BYZANTINE PHILOSOPHIC HERITRAGE AND CONTEMPORARY CULTURE
Byzantine heritrage, as a every heritrage, have his influence on a good and bed
sides in a contemporary social mouvings. Excavating of his presence in contemporarity,
means excavation of the hi heritrage of spirit who mealing the national identity of Southeast
of Europe. It related on the first place on a culture of thinking, on a reasonable prepositions
of a anthropological considerations, and also on a links to a social themes in areas of
religion, history, language and litteracy. Cappadocian fathers as a pillars of a Orthodox
ecclesiastic in the same time are a cultural workers and enlightenments who in the culture
of orthodoxia involve the intellectual dignity of man and ethos of scholl. With a founding
of a University in Constantinople in 9. Century, and by the forming of a programme of
littricity of Slaves by the leadership of Patriarsch Photius, who initiated his pupils
Constantine /Cyrill/ and Methodios in that work, byzantine culture takes a allslavic
significance. With her we stay a successors of a immediate cultural trade by latent streams,
who takes us opportunity for a better understanding of ownselves and a contemporary
world.
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ХРИСТОЛОГИЧЕСКАТА ТЕОТОКОЛОГИЯ НА
БОГОРОДИЧНИЯ АКАТИСТ
Абстракт: Текстът разглежда най -важните части от Богородичния
акатист, във връзка с неговата структура, както и съвременните хипотези
относно автора и временаписването на съчинението. Акцентът на изследването е
поставен върху христологичната теотокология на кондака. Според автора на
предложения текст двата основни Богородични догмата, които се съдържат в
Богородичния акатист, а именно - Богомайчинството и приснодевството на
пресветата, са последица от ипостасното единство на двете природи в едната
личност на Въплътеното Слово.
Ключови думи: Богородица, Богородичен акатист, приснодева,
христология, теотокология, Боговъплъщение.
„На теб, защитницата и военачалница,
победни песни и благодарствени слова като на избавителка от беди - твоят град,
въздава Богородице, но като имаш власт непреодолима
от всякакви беди освободи ме, за да ти зова:
„радвай се невесто неневестна““1
Въведителни думи
Съвременното християнско академично богословие е своеобразен „длъжник“
на църковната химнография. Малкият брой на систематичните изследвания във
връзка с химнографските текстове се дължи не толкова на тяхното непознаване,
колкото на трудностите, с които се сблъскваме при анализа и „дисекцията“ на
църковните химнографски текстове, често пъти написани от свети отци, изразяващи
молитвеното богословие на църквата в стихове.
Преодоляването на схоластическия модел в православното богословие се
свързва с идеята на о. Георги Флоровски за възвръщане към богословието на отците
чрез следване на отците. И това на първо място се изразява в химнографските
текстове, които съдържат и разкриват основните истини на църквата в една поетична
форма чрез прослава на Троичния Бог и тези, които Той е прославил. С други думи
1 Trypanis 1963, 29 – 30 „Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, Ὡς λυτρωθεῖσα τῶν
δεινῶν εὐχαριστήρια, Ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε. Ἀλλ᾿ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος
ἀπροσμάχητον,Ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,Ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, Νύμφη
ἀνύμφευτε“.
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химнографията съдържа в себе си опита на църковното тяло и въз основа на нея се
раждат светоотеческите творения. Често пъти самите химнографски текстове са във
връзка със Свещеното Писание и светоотеческите текстове или са дело на свети отци
на църквата, така че химнографията е отново това богословие на отците, но
предадено по един поетичен начин заради богослужебните нужди на църковното
тяло. Въпросът, който се повдига от някои академични изследователи - дали
химнографията е богословие или не, може да бъде разглеждан само в контекста, на
това, че в химнографските текстове се предават истините на църквата, за да бъдат
съпреживени от едното и общото църковно тяло и да се прослави „Бог, дивен в
Своите светии“ ( Пс. 67, 36 ). В този смисъл, изследваната от мен тема „Христологичната теотокология на Богородичния акатист“, има за цел не само да
изложи връзката на теотокологията с христологията и въз основа на това
фундаменталните истини на вярата, които се съдържат в това древно християнско
творение, но и да засвидетелства за ролята на „богословието в стихове“ , чрез което
се съпреживяват от страна на църковния организъм истините на вярата в
Богородичния акатист и изобщо в църковната химнография, както и се прославя Бога
и „родилата Го“ от страна на вярващия народ.
Богородичният акатист: структура, автор и временаписване
Богородичният акатист е един от малкото химнографски текстове, които са
познати на по - широк кръг вярващи и изследователи вероятно заради ежегодната му
употреба през периода на Великия пост, както и поради ежедневната му употреба от
вярващия Божий народ. По своята структура Богородичният акатист е кондак.
Възникването на тези древни църковни химни се отнася към Vвек в Сирия. През
VIIIвек употребата на кондаците започва да затихва и Богородичният акатист, както е
известен днес този древен кондак, започва да се употребява предимно на празника
Благовещение и през периода на Великия пост. Кондакът е известен като
Богородичен акатист, защото вярващите отправят прави благодарствени слова към
Божията майка. За пръв път тази неседална молитва е била отправена от жителите на
Константинопол, почти в този вид както е съвременната употреба, при обсадата на
града от аварите през 626г.2
Структура на Богородичния акатист
Богородичният акатист е един от най-известните кондаци, възникнали в
древността във Византия, достигнал до нас запазен и единственият, който църквата
задържа в своята богослужебна употреба в продължение на повече от четиринадесет
века. Богородичният акатист, подобно на кондаците от Vвек, е съставен в
стихотворна форма с акростих, като всеки един от двадесет четирите икоса на
кондака започват с поредната буква от гръцката азбука – от алфа до омега. Съставен
е с три преамбюла (проимиона), като два от тях се съдържат и в славянското
последование3. От трите преамбюла древният е „Повеленое тайно“, който предава в
няколко строфи най – важните догматически истини, съдържащи се в Богородичния
акатист, а именно Благовещението на Девата от архангела и Въплъщението на
2 Чифлянов 1973, 4 ; Τωμαδάκης 1962, 1147.
3 Проимион или преамбюл е предаването в синтизиран вид основните идеи и послания на
кондака.
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Словото. „Взбраной воеводе“ е по- известен в наши дни поради съвременната му
богослужебна употреба, но той е по – късен и е свързан с историята на развитието на
кондака. Вероятно е дело на патриарх Сергий Константинополски (+638г. ) , който го
съставя в знак на признателност и благодарност от вярващия Божи народ в
Константинопол при избавлението на царстващия град от обсадата на аварите след
всенощната молитва отправена към Божията майка.
Богородичният акатист се различава по структурата си от останалите
кондаци съставени във Византия. Неговите строфи нямат еднакъв брой стихове, а
някои от икосите са по – големи по размера си от останалите. Друга основна разлика
на Богородичния акатист от древните кондаци е припевът в него: нечетните икоси,
които са по -големи, повтарят припева на древния преамбюл „радвай се невесто
неневестна“, а четните икоси, които са по – кратки, повтарят припева „алилуия“,
което е нехарактерно за най - предполагаемия автор на съчинението - св. Роман
Сладкопевец. Нечетните икоси след петия стих се развиват в похвали към Божията
майка, които вероятно са писани по – късно и добавени към древния кондак.
Авторство и времепроизход на Богородичния акатист
Относно авторството на Богородичния акатист съществуват няколко основни
хипотези, но не може да се твърди нищо определено, тъй като ранните ръкописи на
съчинението са анонимни. Първото ясно свидетелство за автора на съчинението е
едва от VIIIвек. В латинския превод на Богородичния акатист от еп. Енетиас
Христофору ( 800г. ) се посочва името на св. Герман Константинополски (+740г.)
като автор на Богородичния акатист4. Освен с него, авторството на Богородичния
акатист се свързва с имената на Аполинарий Лаодикийски, патриарх Сергий
Константинополски, Георги Песидийски, Георги Никомидийски, св. Роман
Сладкоповец, св. Фотий Константинополски. Π. Χρίστου e склонен да приеме
авторството на монотелитския патриарх Сергий5, Τωμαδάκης клони повече към св.
Герман Константинополски6, но повечето изследователи на Богородичния акатист,
сред които са Ευστρατιάδης, Κ. Μητσάκης, Γ. Μαρτσέλος, Dolger, P. Krypiakewics, H.
Bech, E. Wollesz, P. Maas, Trypanis, Emioni, M. Huglo приемат за автор на
съчинението св. Роман Сладкопевец7.
Много често определянето на времето на написването на едно съчинение е
определящо за изясняване на това кой е неговият автор. Кондакът като химнографски
жанр се е използвал като проповед, като се е пял от амвона по време на богослужение
в чест на големите празници, след изпяването на канона. Св. Роман Сладкопевец е
създателят на кондаците и това е един от мотивите, да се приеме, че той е автор и на
Богородичния акатист. Вторият преамбюл на кондака („Взбранной воеводе“), както
подсказва и съдържанието му, е писан по повод обсадата на Константинопол от
аварите през 626г. Негов автор е патриарх Сергий, но той е прибавен по- късно към
кондака. Главните теми в съчинението са Благовещението, Боговъплъщението и
спасението на човека и света, които са свързани с личностите на Господ Иисус
Христос и Божията майка. Ясното възхваляване на майката на Господ Иисус Христос
4 Става дума за Codex 78 на Zentralbibliothek Zurich (Huglo, Trypanis). Вж. Повече в:
Τωμαδάκης 1962, 1150.
5 Χρήστου 1992, 22-38.
6 Τωμαδάκης 1962, 1150.
7 Βουρλής 2000, 130.

171

като Богородица е аргумент (свидетелство), че съчинението е писано след
възтържествуването на Богородичния догмат на събора в Ефес през 431г. Според E.
Peltomaa това е причината в него да е разгърната александрийската христология и
сотириология8. Синаксарът от събота на Пета неделя от Великия пост свидетелства,
че Богородичният акатист започва да се пее като спомен от спасяването на
Константинопол от обсадата на аварите (вероятно през 626г.), но употребата му е по
– ранна и се свързва с определен литургически празник, каквато е практиката при
възникването и употребата на кондаците. Вероятно става дума за времето, когато
Благовещение се е празнувало заедно с Рождество Христово, което кореспондира на
съдържанието на съчинението. Празникът Благовещение на Божията майка започва
да се празнува самостоятелно едва през времето на св. Юстиниан, който установява
празника в периода между 530 – 550г. Следователно, много вероятно е времето на
написването на акатиста да е в периода 431-550г. т.е след Третия вселенски събор и
преди установяването на празника Благовещение (530-550г).
Повечето от изследователите на Богородичния акатист свързват съчинението
с името на св. Роман Сладкопевец, който живее и твори по времето, когато се
предполага, че е написан акатистът. Съдържанието на съчинението отразява
догматическите вълнения на времето, през което е написан, свързани с акта и догмата
на Боговъплъщението. В съчинението се съдържат идеи и се намира сходство с
христологическите възгледи и съчинения на Василий Селевкийски и св. Роман
Сладкопевец, което дава основание на някои изследователи да заключават, че автор
на Богородичния акатист е св. Роман Сладкопевец (+556). Но самата структура,
форма и техника на написване на Богородичния акатист се различават основно от
запазените до нас кондаци на св. Роман Сладкопевец9. Кондаците (икосите) на
Богородичния акатист са по – дълги, несиметрични, докато тези на св. Роман
Сладкопевец са равни и симетрични. Не на последно място - няма поставено името
на св. Роман Сладкопевец в достигналите до нас ръкописи на Богородичния акатист.
Той е анонимен. Това че има ясно изразено сходство между Богородичния акатист и
тридесет и деветата омилия на Василий Селевкийски от една страна и тридесет и
деветата омилия (на Благовещение) на Василий Селевкийски и първия и втория
кондак (на Рождество Христово) на св. Роман Сладкопевец от друга страна не е
достатъчно доказателство, за да може със сигурност да твърдим, че автор на
съчинението е св. Роман Сладкопевец. В епохата след възтържествуването на
Богородичния догмат, Боговъплъщението и във връзка с него Богомайчинството на
девата е често срещана тема в църковната химнография, като химнописците
използват и проповеди на известни църковни автори и отци на църквата.
Анонимност на Богородичния акатист.
Проблемът с анонимността на съчиненията в древната християнска писменост.
Анонимността на Богородичния акатист и във връзка с това различните
хипотези относно неговото авторство, съвсем не са прецедент в древната
християнска писменост. Подобна е съдбата на множество химнографски текстове,
както и на немалко омилии и догматически и нравствени съчинения от
светоотеческата епоха до VIIIвек. Това е и причината някои известни съчинения, за
които днес знаем, че не принадлежат на автора, към който са отнасяни в древността,
8 Peltomaa 2004, 706.
9 Вж. Maas, Trypanis 1963.

172

да се наричат „псевдо“, а техните съставители „псевдо Дионисий Ареопагит, псевдо
Макарий Египетски, псевдо Йоан Златоуст. Става дума за един проблем на
съвременните изследователи във връзка с метода на изследване на светоотеческите
текстове и изобщо на текстовете от древната християнска писменост. Да се изследва
единствено структурата на едно съчинение, да се прави филологическо - исторически
анализ, за да се установи неговото авторство, без да се вземат под внимание
богословските идеи и литургическия произход на съчинението или личността на
автора, не кореспондира на разбирането на методиката на православната патрология
и изобщо на православното богословие. Едно древно християнско съчинение има
значение не само заради това дали принадлежи на определен свети отец, но и заради
своето съдържание и съборното му признаване от църквата. Корпусът на св.
Дионисий Ареопагит, беседите на св. Макарий Египетски имат значение за
християнското богословие заради разкриване на автентичното православно учение.
Незнанието на точния автор на съчинението не намалява неговото значение за
православната вяра и живот. Безспорно личността на автора и неговата святост
оказват влияние върху съдържанието на съчинението, така както и признанието на
църквата, но анонимността на Богородичния акатист и на други химнографски
текстове, които разкриват православния духовен живот и кореспондират с
догматическото учение на църквата не намалява значението и мястото им в древната
християнска писменост. Стойността и значението на светоотеческите текстове е, че
те определят по един или друг начин живота в църковния организъм. Това се отнася
и за автора на Богородичния акатист, който е човек, „живеещ вътре в църквата“ и със
своето съчинение вече векове наред допринася за изграждането на Христови
личности чрез възхвалата на Бога и „родилата Насадителя на нашия живот“10.
Христологичната теотокология на Богородичния акатист.
Христология
В своето изследване относно Богородичния акатист Корамбелис (който е
един от поддръжниците на хипотезата за авторство на св. Роман Сладкопевец) казва,
че според изследователите съчинението се разделя на две части: първата –
описателно – повествователна, втората – съдържаща развитието на богословските
идеи относно Христос, Божията майка и спасението на човека и света11. Това
деление, колкото и условно да го възприемаме, в действителност е плод на научните
търсения и изследвания на западни изследователи, което по своя смисъл и значение
много се доближава до изкуственото разделение на христологията от теотокологията
(мариологията). Богородичният акатист е едно цяло и дори „повествователните“
строфи в него крият в себе си своя богословски смисъл и послание, така както и
описаните в Новия завет събития. О. Благой Чифлянов също разделя Богородичния
акатист на две : икоси на кондака, които имат христологичен ( 1 , 7 -16 , 20, 22 ) и
мариологичен характер (2-6, 17, 19, 21, 23- 24)12. Едно такова деление на икосите на
кондака би могло да се приеме само условно, защото личността на Божията майка е
пряко свързана с Христос. Богородичните химни, възпяват добродетелите и
личността на Божията майка, преди всичко заради това, че тя е майка на Въплътеното
10 Trypanis 1968, 32: “χαῖρε, φυτουργὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν φύουσα”.
11 Κουρεμπελέ 2006, 153 – 154; Peltomaa 2004, 709.
12 Чифлянов 1973, 5.
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Слово. Иконографските сюжети кореспондират на химнографските. Богородичната
икона е заедно с Божествения младенец, с което се отправя послание за
Боговъплъщението и спасението на човека. Изобразяването на Божията майка
самостоятелно се среща по- рядко в иконографията на църквата през първите векове.
В този смисъл разделянето на Богородичния акатист на две части: христологична и
мариологична би могло да се допусне съвсем условно с оглед на изследването му, но
то не отговаря на посланието на акатиста, където теотокологията е вплетена в
христологията. Възхвалявайки Божията майка, всъщност почитта се отдава на Сина –
Въплътеното Слово Божие. Всеки икос в кондака завършва с Алилуия –
древноеврейската възхвала на единия Бог, Който се възхвалява, защото с личността
на Божията майка се положи началото на нашето спасение. Древното правило, че
законът на молитвата поражда закона на вярата (lex orandi lex credendi est ) се отнася
на първо място за химнографските текстове и важи в пълна сила за Богородичния
акатист. Химнографските текстове не само отразяват детайли от богословските
истини и догматически спорове на своята епоха, но свидетелстват за догматите на
вярата, съдържат ги и често сами ги създават заради молитвената им употреба от
църковната общност.
Боговъплъщението
Боговъвлъщението е свързано с личностите на Господ Иисус Христос и
Божията майка, затова те заедно присъстват в целия Богородичния акатист. Възпявайки
„странното раждане“13, възпяваме и Въплътеното Слово и Невестата неневестна.
Основните догматически истини, които се съдържат в Богородичния акатист са
свързани с въплъщението на Словото и свързаната с това събитие почит към Божията
майка, което имплицитно се съдържа в древния преамбюл на съчинението. Авторът
предава събитията във връзка с Боговъплъщението – приемането от Бог Слово на
човешката природа14 и Благовещението, с което започва веднага и кондакът.
Предадените евангелски събития в първия икос от акатиста във връзка с
благовещението на архангел Гавриил на девата, служат като основа за възхваляване на
Божията майка, защото тя е родила Бога: „ ангел предстател бе пратен от небето, за да
каже на Богородица, радвай се, и като видя, че Ти , Господи, при тоя безплътен глас се
въплъщаваш стоеше ужасен и викаше към нея така: радвай се15
Чрез Боговъплъщението, за което предрича архангелът, клетвата изчезва,
„падналият Адам бе възвърнат ..(и) Ева се избави от сълзи“16. Авторът предава
евангелските събития, които вече са се осъществили и като резултат на които човекът
е спасен, затова и възхвалява Божията майка; времето е двуизмерно – събитията вече
са се осъществили, но сега отново ги преживяваме през границата на няколко
столетия – времето всъщност е преодоляно, защото с богохвалението ставаме
участници в есхатона, в бъдещия век, в царството на славата.
13 Trypanis 1968, 35: “ Ξένον τόκον”.
14 Химнописецът казва: „Господ макар и приел човешки образ“ Trypanis 1968, 33 „εἰ καὶ
δούλου ἔλαβε μορφήν“;св. апостол Павел благовести по същия начин за Въплътеното Слово:
„прие образ на раб“(Филип. 2, 7).
15 Trypanis 1968, 30.
16 Там: „ Χαῖρε, τοῦ πεσόντος Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις· χαῖρε, τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ
λύτρωσις“. Всъщност химнописецът тук подчертава, че девата става „избавление на сълзите
на Ева“.
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Въплъщението на Словото от девствената Мариина утроба обезсилва греха и
„изхвърля от власт безчовечния мъчител“17. Боговъплъщението може да бъде
разбрано в пълнота единствено в контекста на тварно и нетварно. Нетварният Бог се
въплъщава, приема човешка плът от пречистата дева: „Създателят на всичко, като
искаше да спаси света, доброволно дойде в него“18. Разкривайки истините относно
Боговъплъщението Богородичният акатист представя преминаването на
богословската мисъл на автора от апофатика към катафатика: „Високият (Бог) се яви
на земята като смирен човек, за да приведе към висота тези, които му пеят:
Алилуия“19. Кенозисът на Бог Слово, Който възприема човешката природа, прави
възможно общуването на тварното човешко естество с нетварния Бог, Който
възприема в Себе си тварната човешка природа. Недостъпният става достъпен,
Невидимият - видим, Безпределният - пределен, Нетленният - тленен, Неизразимият изразим, заради спасението и обожението на човека и света. Така апофатиката в
Богородичния акатист преминава в катафатика, Бог се смалява, унижава, смирява,
приемайки тварното човешко естество, а човек получава възможност за спасение и
обожение, като първата човешка личност, която постига това е тази, която Го е
носила в утробата си и Го е родила – тя става в действителност Богородица:
„Неописуемото Слово изцяло бе на земята, за да привлече към небето ....радвай се
вместилище на Невместимия Бог“20. Преминаването от апофатика към катафатика е
характерно не само за Богородичния акатист, но изобщо и за химнографските
текстове на църквата, които са в основата на светоотеческото богословие, и се дължи
на фундаменталната разлика нетварно -тварно, въз основа на която може да бъде
схваната правилно христологичната теотокология на Богородичния акатист. По този
начин, с помощта на апофатика -катафатика, се предават основни догматически
истини – Словото се въплъщава чрез девата за спасението на човека и света.
Христологията в акатиста е във връзка със сотириологията, като свързващо звено е
теотокологията, защото чрез Божията майка „адът бе оголен и ние се облякохме в
слава“21. Характерно за Богородичния акатист е силно изразената теотокология,
подчертавана с многократни похвали „радвай се“, предаващи нравственото величие
на Божията майка. Този архангелски поздрав се повтаря в Богородичния акатист
многократно, като химнописецът, въпреки че обсипва с похвали Божията майка,
поставя акцента на Боговъплъщението, теотокологията не измества христологията, тя
е част от нея - всеки път когато облажаваме девата и я възхваляваме, то е защото тя
става майка на Бога и се сбъдва казаното от нея на Елисавета: „отсега ще ме
облажават всички родове“(Лк. 1, 47 ). Облажаваме я, защото роди Богочовека, не
само човека Христос, както би рекъл Несторий, но: „Господа, макар и приел човешки
образ“22. „Създателят на всичко, казва химнописецът, като искаше да спаси света,
доброволно дойде в него, и бидейки пастир като Бог, заради нас се яви като нас

17 Trypanis 1968, 33 : „Χαῖρε, τύραννον ἀπάνθρωπον ἐκβαλοῦσα τῆς ἀρχῆς“. Навсякъде в
приветствията на химнописеца към девата се посочва нейната роля в Боговъплъщението. В
конкретния случай- чрез нея се изхвърля от власт дявола.
18 Trypanis 1968, 37 „Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον, ὁ τῶν ὅλων Κοσμήτωρ, πρὸς τοῦτον
αὐτεπάγγελτος ἦλθε“.
19 Trypanis 1968, 35: „διὰ τοῦτο γὰρ ὁ ὑψηλὸς , ἐπὶ γῆς ἐφάνη ταπεινὸς ἄνθρωπος“.
20 Там.
21 Trypanis 1968, 33: „Χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐγυμνώθη ὁ ᾍδης· χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐνεδύθημεν δόξαν“
22 Trypanis 1968, 33.
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човек“23. В своето съчинение относно богословието на св. Роман Сладкопевец,
Корамбелис казва, че развитите похвали в Богородичния акатист към личността на
Божията майка само привидно изглежда, че са отправени към нея, а в същността си
се основават на събитието на Боговъплъщението, което ражда единството на две
различни помежду си природи в едната личност на Бог Слово24. Това е така само
отчасти – разбира се, в основата на похвалите към Божията майка е събитието на
Богъвъплъщението, заради което тя е и Богородица, но тези похвали в същността си
не са привидни. По – скоро би могло да се каже, че изразените похвали, (които
според мен са директно отправени към „неизкусомужната“) са плод на любовта на
вярващите към „родилата Бога“, която става обект на похвали, преклонение и
почитание, защото е дала плът на Словото, чрез което „падналият Адам бе възвърнат
и Ева се избави от сълзи“; „адът бе оголен, а ние се облякохме в слава“25. Това е
поводът, поради който Божият народ в Константинопол през VII век се обръща в
молитва към Божията майка за предотвратяване на реалната опасност от
превземането на „царския град“. В резултат на което, след спасението на
града,“твоят град, Богородице“ , ти отправя „благодарствени слова“. Днес всички
християни сме „твоят град, Богородице“, затова древният текст претърпява рецепция
на превода и „твоят град“ е заменен с „твоите раби“ в славянската редакция на
Богородичния акатист от XIVвек.
Христологичната теотокология на Богородичния акатист
Богородичният акатист е един от най – древните богослужебни химни
посветени на Божията майка, в които ясно е изразена христологичната теотокология.
Възпяваме Божията майка, но в основата на тези похвали са нейното „богомужно
зачатие“, раждането на Богочовека, който спасява човека и затова Родилата
Богочовека е наречена индиректно избавителка на света - чрез нея „адът бе оголен“.
Затова възпяваме Божията майка, като тази, „чрез която се обновяват тварите“26 - тя
участва косвено в спасението на човека, като ражда Господ Иисус Христос, дава
плът на Бог Слово.
Ипостасното единство на двете природи в Господ Иисус Христос
и техния перихорезис във връзка с Богородичния догмат.
Богословието в стихове на Богородичния акатист предава по поетичен начин
халкидонския догмат за единството на двете природи в едната личност на
Въплътеното Слово и последиците от това: взаимнопроникването на двете природи в
Богочовешката личност на Господ Иисус Христос, и на второ място: това, че девата е
Богородица. Богородичният акатист акцентира на ипостасното единство на двете
природи в Господ Иисус Христос и по този начин, без да полемизира с
несторианството, изповядва Богородичния догмат.
Роденият от девата е и Бог, и човек, не е обожен човек, нито небесен човек, а
Въплътилото се Слово Божие, “Явилият се създател, (Който- ск.м.), показа на нас,

23 Trypanis 1968, 37.
24 Κουρεμπελέ 2006, 173.
25 Trypanis 1968, 33.
26 Trypanis 1968, 30: „Χαῖρε, δι᾿ ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις“ (обновява се тварта).
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създадените от него, ново творение“27. Бог Слово Сам създава в себе си човешката
природа, присажда я в своята Личност чрез девствената Мариина утроба, която
освети не защото е негов храм, а защото стана негова майка. Всяка една човешка
личност с потапянето си във водите на кръщението става „нова твар“ ( 2Кор. 5, 17 ),
„облича се в Христос“ (срв. Гал. 3, 27 ), създава се отново по образа на Своя създател,
чрез Въплъщението на Словото от девата „се обновяват тварите“28, а Божията майка
е първото ново творение.
Ипостасното единство на божествената и човешката природа у Господ Иисус
Христос е основен мотив за възпяването на Божията майка, тъй като така човек е
спасен: праведният Симеон приема Христос като Младенец, но бе „познат от него и
на
като Бог съвършен“29. Химнописецът предава благоговейния трепет
християнската душа, която заедно с „цялото ангелско естество“ се удивява на
великото дело на въчовечването на Словото, „защото в недостъпния като Бог, вижда
достъпен за всички човек, който с нас пребъдва, а от всички слуша: Алилуия“30.
Несторий отрича раждането на Богочовека от девата, според него тя ражда човека
Христос, а Словото пребъдва в девата като в храм31. Авторът на Богородичния
акатист, обаче изразява пълнотата на вярата, която възтържествува на събора в Ефес
през 431г. Въплъщаването на Словото и раждането му от девата е „недостижимо за
разума“32, „чудо“, заради което възпяваме33 девата, че е Богородица. Многократното
възпяване на девата в Богородичния акатист като Θεοτόκος свидетелства, че по всяка
вероятност съчинението е писано след събора в Ефес, където официално е възприета
христологията на св. Кирил Александрийски, въпреки известни негови неточности34.
Въплъщението на Словото, което поражда ипостасното единство на двете естества у
Господ Иисус Христос и техния перихорезис е „пречестна тайна“35, която прави
девата Богородица – тя „събира в едно противоположното“36: ражда едната личност
на Въплътеното слово, която се състои от нетварното божествено естество и от
27 Trypanis 1968, 35: „Νέαν ἔδειξε κτίσιν, ἐμφανίσας ὁ Κτίστης, ἡμῖν τοῖς ὑπ᾿ αὐτοῦ
γενομένοις“
28 Trypanis 1968, 30.
29 Trypanis 1968, 34: „ἐπεδόθης ὡς βρέφος αὐτῷ, ἀλλ᾿ ἐγνώσθης τούτῳ καὶ Θεὸς
τέλειος“
30 Trypanis 1968, 36: „τὸν ἀπρόσιτον γὰρ ὡς Θεόν, ἐθεώρει πᾶσι προσιτὸν ἄνθρωπον
ἡμῖν μὲν συνδιάγοντα, ἀκούοντα δὲ παρὰ πάντων οὕτως Ἀλληλούϊα “.
31 Коев 1968, 102. Несторий отрича ипостасното единство у Господ Иисус Христос и затова не
може да допусне, че девата е Богородица. Христос е само човек, не е Бог, защото, Бог не може
да се роди и да страда Garib. G., Toniolo M. , 2001, 544. Докато човекът Христос се ражда и той
се усъвършенства Garib. G., Toniolo M., 2001, 546
32 Trypanis 1968, 35: „ ἵνα τὸ θαῦμα βλέποντες, ὑμνήσωμεν αὐτήν“.
33 Trypanis 1968, 31: „Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι“.
34 Имам предвид погрешната употреба на богословската терминология на св. Кирил относно
природа и лице, и преди всичко: употребата на Аполинариевата формула „μία φύσις τοῦ
Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη“.
35 Trypanis 1968, 35, 36. Девата става „врата на (тази)пречестна тайна“ „σεπτοῦ μυστηρίου
θύρα“ и след като участва в нея остава дева -друга тайна неразбираема за човешкия ум(
„Παρθένος μένεις, καὶ τεκεῖν ἴσχυσας· ἡμεῖς δὲ τὸ μυστήριον θαυμάζοντες, πιστῶς
βοῶμεν“) .
36 Trypanis 1968, 36 : „ ἡ τἀναντία εἰς ταὐτὸ ἀγαγοῦσα“.
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сътворената човешка природа. Сътворената човешка природа на Въплътеното Слово
е в единство с несътворената божествена природа, без двете природи да се смесват,
сливат, а взаимнопроникват, като всяка една запазва своите свойства. Като последица
от ипостасното единство и перихорезиса на двете природи се появяват и двата
православни догмата относно Богомайчинството и приснодевството на пресвета
Богородица. Евангелските събития във връзка с узнаването на пастирите за
Боговъплъщението и тяхното преклонение пред Божествения младенец са предадени
от автора на Богородичния акатист в поетична форма, разкривайки перихорезиса на
двете природи у Богочовека Христос и същевременно възпявайки, девата която става
„майка на Агнеца и Пастиря“37. Пастирите, които търсят въплътилия се Бог, се
затичват към Него „като към Пастир. Виждат Го като непорочен Агнец откърмен в
утробата на Мария“38. „Неописуемото Слово изцяло бе на земята без ни най – малко
да отстъпи от небето“39, казва химнописецът относно перихорезиса на двете природи
у Христос.“Цялото ангелско естество се удиви на великото дело на Твоето
въчовечване, защото в недостъпния като Бог, виждаше достъпен за всички човек,
който с нас пребъдва, а от всички слуша: Алилуия“40. Тайната на перихорезиса на
двете природи у Господ Иисус Христос и във връзка с нея изповядването на
Богородичния догмат и приснодевството на пресветата, не са възможни за обяснение
по пътя на логиката, на анализа или изследването, а по пътя на богосъзерцанието, в
основата на което е вярата и богохвалението. Богородичният акатист предава
христологичните истини по този начин и затова те са предадени в поетична форма, за
да възпеят тайната на Боговъплъщението и двете основни личности в нея:
Въплътеното Слово и тази, чрез която стана възможно Неговото Въплъщение:
„Многоречивите оратори ги виждаме, като безгласни риби, щом е реч за теб,
Богородице, защото те не са в състояние да обяснят как и дева пребъдваш, и да
родиш си могла. А ние като се удивляваме на тайната с вяра викаме...“ 41. По такъв
поетичен начин химнописецът изразява ясно христологичния догмат за единството
на двете природи в едната Личност на Въплътеното Слово и двата Богородични
догмата – за Богомайчинството и приснодевството, като последица от първия
догмат.“Благословената между жените“( срв. Лк. 1, 28 ) е Майка на Богочовека
Господ Иисус Христос, Който е „Агнец и Пастир“42. Чрез нея „Непостижимият“43
става постижим, доколкото това е възможно, „Високият Бог се яви на земята, като
смирен човек“44, „Господ, макар и приел човешки образ“45. Именно затова девата е
Богородица46, тя е „Майка на Агнеца и Пастиря“47, „зора на тайнствения ден“48. Като
37 Trypanis 1968, 32: „ἀμνοῦ καὶ ποιμένος Μήτηρ“
38 Trypanis 1968, 35: „Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω, καὶ τῶν ἄνω οὐδόλως ἀπῆν, ὁ ἀπερίγραπτος
Λόγος“
39 Там: „ καὶ δραμόντες ὡς πρὸς ποιμένα, θεωροῦσι τοῦτον ὡς ἀμνὸν ἄμωμον, ἐν τῇ
γαστρὶ Μαρίας βοσκηθέντα“.
40 Trypanis 1968, 36.
41 Там: „Ῥήτορας πολυφθόγγους, ὡς ἰχθύας ἀφώνους, ὁρῶμεν ἐπὶ σοὶ Θεοτόκε·
ἀποροῦσι γὰρ λέγειν τό, πῶς καὶ Παρθένος μένεις, καὶ τεκεῖν ἴσχυσας· ἡμεῖς δὲ τὸ
μυστήριον θαυμάζοντες, πιστῶς βοῶμεν“.
42 Срв. Trypanis 1968, 32.
43 Trypanis 1968, 33.
44 Trypanis 1968, 35.
45 Trypanis 1968, 33.
46 Trypanis 1968, 34, 36, 37, 39.
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последица от ипостасното единство на двете природи у Христос и във връзка с
Богомайчинството на пресветата е догмата за нейното приснодевство: Създателят на
света „изникна от безсеменна утроба и я запази нетленна, каквато си беше“49, затова
Божията майка „съчетава девството и раждането“50.
Богородичният акатист съдържа допирни точки с една от омилиите на
Василий Селевкийски, св. Роман Сладкопевец и св. Прокъл Константинополски,
което дава основание на изследователи като Г. Марцелос и Курамбелис да считат св.
Роман Сладкопевец за автор на Богородичния акатист. В своето изследване относно
мариологията на Василий Селевкийски Г. Марцелос привежда основателни доводи
за сходството на св. Роман Сладкопевец и Василий Селевкийски51. В Богородичния
акатист девата е наричана предимно Θεοτόκος, но се среща наименованието
Θεοδόχος52, наименование, което е натоварено с отрицателен заряд, заради
употребата му от Несторий и антиохийците, които с него подчертавали, че девата не
е родила Бога, а само го е възприела, носила и минал през нея като през канал, както
твърди Несторий53. Другото наименование, което съдържа идейна близост с
антиохийците е „одушевен храм“54, осветен, след като Господ се е вселил в него55,
„скиния на Бог Слово“56, „ковчеже позлатено от Духа“57. Тези определения
безспорно са близки до богословската терминология на антиохийците, но не
изразяват техните идеи и смисъла, който влагат в тях. Някои места от Богородичният
акатист имат явно сходство с тридесет и девета омилия на Василий Селевкийски, от
който е повлияна в някои аспекти химнографията на св. Роман Сладкопевец през
ранния му период. Вероятно по този начин би могло да се обясни употребата на
антиохийска терминология в Богородичния акатист. Отците през време на споровете
около Богородичния догмат и преди всичко св. Кирил Александрийски, не отричат
термините Христородица или възприела Бога ( Θεοδόχος ), а по- скоро смисъла,
който антиохийците им придават, отричайки възможността девата да роди
Богочовека. Разбира се, че пресветата е и възприела Бога – носила го е в своята
утроба, разбира се, че е и Христородица, защото е родила Господ Иисус Христос, но
тя е и Богородица, защото е дала плът на Бог Слово. От нея се ражда не обикновен
човек, постигнал обожение, а Богочовекът Христос - Въплътеното слово Божие.
Употребата на Θεοτόκος и на Θεοδόχος в Богородичния акатист указва на това, че
девата е родила Богочовека Христос и въпреки това тя си остава човек.

47 Trypanis 1968, 32: „ἀμνοῦ καὶ ποιμένος Μήτηρ“.
48 Trypanis 1968, 33: „ αὐγὴ μυστικῆς ἡμέρας“.
49 Trypanis 1968, 35: „ἐξ ἀσπόρου βλαστήσας γαστρός, καὶ φυλάξας ταύτην, ὥσπερ ἦν,
ἄφθορον“.
50 Trypanis 1968, 36: „ἡ παρθενίαν καὶ λοχείαν ζευγνῦσα“.
51 Μαρτζέλου 2015, 11; Μαρτζέλου 1990, 200 сл.
52 Trypanis 1968, 31: „ Ἔχουσα θεοδόχον, ἡ Παρθένος τὴν μήτραν“
53 Kotter 1973, 134.
54 Trypanis 1968, 39: „ἔμψυχον ναὸν“.
55 там
56 Там: „σκηνὴ τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου“ (скиния на Бог и Словото).
57 там:„Κιβωτὲ χρυσωθεῖσα τῷ Πνεύματι“
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Прослава на Божията майка в Богородичния акатист
Композицията на Богородичния акатист е подчинена на замисъла на автора
не само да изрази основните догматически истини на вярата относно Господ Иисус
Христос, Боговъплъщението, спасението на човека и света, Божията майка, но и да
акцентира върху нейната прослава. С всеки един от поздравите („радвай се...“) се
предава преклонението не само на автора на съчинението, но и на всяка вярваща
душа пред личността на Божията майка, която е родила Господ Иисус Христос, чрез
Който „адът беше оголен и ние се облякохме в слава“58. Богородичният акатист
позволява отчасти да се надникне в тайната относно образа и личността на „майката
на незалязващата звезда“59, като с множество епитети, сравнения и художествени
средства е предадена нравствената висота, величие, чистота и святост на „Невестата
неневестна“. Понеже е носила в утробата си „Господа, Който държи всичко в ръката
Си“60 и родила „Сеяча на чистотата“61, светата дева е „приятно молитвено кадило“62,
„храна заменила манната“63, „огнен стълб, който напътства намиращите се в
тъмнина“64, „светлоносна свещ, която запалва невеществения огън, води всички към
божествено познание, като просветлява ума със зари“65. Прославяме девата, защото
чрез нея Словото се въплъщава и човекът е спасен. Почитта, прославата и
преклонението към тази, чрез която „се облякохме в слава“ са изразени чрез молитва,
която „запалва невеществения огън“ в сърцата на вярващите и в този смисъл
„родилата Бога“ води всички към „божествено познание и просветлява ума със зари“,
става „началница на духовния градеж“ и „подателка на божествената благост“66.
Затова авторът на съчинението я възхвалява, че е „по- голяма от Светая Святих“67.
Богородичният акатист възхвалява нравственото величие и добродетели на
Божията майка, но те са в контекста на нейното Богомайчинство, защото най голямата прослава, величие и почит към девата е това, че е станала майка на
Спасителя. Тя е „свята, неизкусобрачна, благословена“68, „твърда опора на вярата“69,
58 Trypanis 1968, 33: „Χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐγυμνώθη ὁ ᾍδης· χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐνεδύθημεν δόξαν“.
“Радвай се невесто неневестна“ е използвано и от св. Роман Сладкопевец в неговия 36 химн
(кондак) по случай празника Благовещение (Maas, Trypanis, 1963, 281 - 288 ), вероятно въз
основа на архангелския поздрав :“радвай се благодатна“(Лк. 1, 28).
59 Trypanis 1968, 33: „ ἀστέρος ἀδύτου Μήτηρ“.
60 Trypanis 1968, 39 :„ὁ συνέχων πάντα τῇ χειρὶ Κύριος“.
61 Trypanis 1968, 37: „χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα“.
62 Trypanis 1968, 32: „ δεκτόν πρεσβείας θυμίαμα“
63 Trypanis 1968, 34 : „ τροφὴ τοῦ μάννα διάδοχε“.
64 Там: „ πύρινε στῦλε, ὁδηγῶν τοὺς ἐν σκότει“.
65 Trypanis 1968, 38: „Φωτοδόχον λαμπάδα, τοῖς ἐν σκότει φανεῖσαν, ὁρῶμεν τὴν ἁγίαν
Παρθένον· τὸ γὰρ ἄϋλον ἅπτουσα φῶς, ὁδηγεῖ πρὸς γνῶσιν θεϊκὴν ἅπαντας, αὐγῇ τὸν
νοῦν φωτίζουσα“.
66 Trypanis 1968, 36: „Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως· χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς
ἀγαθότητος“.
67 Trypanis 1968, 39: „ Ἁγία Ἁγίων μείζων“.
68 Trypanis 1968, 30: „Βλέπουσα ἡ Ἁγία, ἑαυτὴν ἐν ἁγνείᾳ“; Trypanis 1968, 31: „Δύναμις
τοῦ Ὑψίστου, ἐπεσκίασε τότε, πρὸς σύλληψιν τῇ Ἀπειρογάμῳ“; Trypanis 1968, 33: „καὶ
βοῆσαι τῇ Εὐλογημένῃ“.
69 Trypanis 1968, 32: „ στεῤῥὸν τῆς Πίστεως ἔρεισμα“.
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„цвят на нетлението, венец на въздържанието“70, “наставница на целомъдрие за
верните“71 и много повече от това, но всичко, което химнописецът изрича е в
контекстта на това, че девата е родила „най – святото от всички светии Слово“72.
Авторът на Богородичния акатист ясно изразява на първо място
Богомайчинството на девата, на второ място нейната святост и като последица от
това - осветяването на верните. Тя „изобразява купелта“73, защото човешкото
естество се обновява чрез вярата в нейния Божествен син. Тя „светло изобразява
възкресението“74, защото човек в кръщението умира със смъртта на Христос и
възкръсва за нов живот, който за самата нея вече е започнал като Майка на
Спасителя. Св. Григорий Палама и св. Филотей Кокин през XIV век говорят за
прославата на Божията майка изразяваща се и в нейното възкресение75. Въпреки че
тази идея има своята основа по- скоро в апокрифи, всички отци, които говорят по
темата относно Богородичната смърт и вземане на небето, правят това, като имат
пред вид по- голямата прослава на „Родилата Бога“.
Божията майка е „стълб на девството“, и заедно с това „наставница за
целомъдрие на верните“ и „добра кърмачка на девиците“76. Тези, които вярват в
Богочовека Христос се подвизават и в Неговите добродетели; добродетелта на
целомъдрието украсява тези, които искрено вярват в Богочовека и са водени към
познание на божествената истина.
Въплътилото се безсеменно Слово от Мариината утроба я освещава,
осветява и Сам научава всички да я възхваляват и да и пеят „радвай се“77.
Заключителни думи
В Богородичния акатист христологичната теотокология се изразява във
връзка с Боговъплъщението и акцентира върху Богомайчинството на девата. Заедно
с това анонимният автор на съчинението предава в поетична форма основни истини
от християнския духовен живот: насочва израстването на християните в
богосъзерцанието, чрез прославата на девата; от богохвалението, почитта към
Божията майка и нейната възхвала се раждат и християнските добродетели в живота
на човека. В последните 50 години и особено след апогея на икуменическото
движение в много православни страни се разви т.н. „евхаристийна еклисиология“,
която безспорно има голямо значение за православното богословие. Не по-малко
значение, обаче, има и християнският подвиг, който е синергичен с Евхаристията и
двете заедно изразяват християнския църковен етос. Като част от него се явява и
Богородичния акатист, в който е изразена почитта, преклонението и прославата на
Божията майка – първата обожена твар, която „изобразява възкресението“78,
„началница на духовния градеж“, чрез която „се обновяват тварите“79.
70 Trypanis 1968, 35: “Χαῖρε, τὸ ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας· χαῖρε, τὸ στέφος τῆς ἐγκρατείας”.
71 Trypanis 1968, 33: “Χαῖρε, πιστῶν ὁδηγὲ σωφροσύνης”
72 Trypanis 1968, 39: „ἡ τεκοῦσα τὸν πάντων Ἁγίων ἁγιώτατον Λόγον“.
73 Trypanis 1968, 38: „Χαῖρε, τῆς κολυμβήθρας ζωγραφοῦσα τὸν τύπον“.
74 Trypanis 1968, 35: „Χαῖρε, ἀναστάσεως τύπον ἐκλάμπουσα“.
75 Migne 1865, PG 151, 465 - 467 ; Φιλοθέου Άγιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, 64 -66.
76 Trypanis 1968, 37: „Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων“.
77 Срв. Trypanis 1968, 39: ... ἐν τῇ σῇ γὰρ οἰκήσας γαστρί, ὁ συνέχων πάντα τῇ χειρὶ
Κύριος, ἡγίασεν, ἐδόξασεν, ἐδίδαξε βοᾶν σοι πάντας :Χαῖρε...“
78 Trypanis 1968, 35.
79 Trypanis 1968, 36; Trypanis 1968, 30.
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Стоян Чиликов
ХРИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОТОКОЛОГИЯ АКАФИСТА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Текст рассматривает самые важные части акафиста Пресвятой Богородице, в
связи с его структурой, так и современные гипотезы об авторе и времени написания
сочинения. Акцент в исследовании поставлен на христологической теотокологии
кондака. Согласно автору данного текста, два основных Богородичных догмата,
которые содержатся в акафисте Пресвятой Богородицы, а именно – Богоматеринство
и приснодевство Пресвятой, являются следствием ипостасного единства двух природ
в одной личности Воплощенного Слова.
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LOGICAL AND GNOSEOLOGICAL PARAMETERS OF SOCIAL
JUSTICE IN NEOPLATONIC PHILOSOPHER PROCLUS (412-485)
Abstract: The ontological system of Proclus (412- 485) is formed under the
conditions of a compromise of the sovereign, in its time, polytheism with a one-tier model
which has suggested Plato. In this attempt occurs and the negotiation of the «Ἰδέα» of
right which is the original premise of the concept of justice. We found this «idea» in the
metaphysic area and through its relation with justice, we find out that they both are
included in the form of relation image-prototype which dominates the ontological model of
Proclus. He finds the notion of justice as including a content of virtue with lawful force. We
focus here on its logical-practical parameter as it is clear the normative frame which
makes every rational individual soul to realize in mundane way the «Ἰδέα» of right. The
gnoseological parameter of social justice concerns firstly the gnoseological approach of
the «Ἰδέα» of right. Every human soul after having approached this «Ἰδέα», it shows it off
in practice through the social justice. However, the practical approach of the issue comes
first. Each individual soul having secured for itself a normative frame of principles through
the gnoseological method of «recollection» (anamnisis), tries to apply it in the collective
form where it is activated.
Keywords: justice, law, anthropology, logic, gnoseology.
Introduction
The neoplatonic philosopher Proclus, the chief annotator of the platonic work,
lives in a period when the rationalism gives way to the religious mysticism. However, this
atmosphere does not particularly influence the scientific approach of his theories. This way
of research is obvious even when he systematically attempts to conciliate the ruling
paganism of that period with the theological model of Ἔν introduced by Plato. Proclus’
ontological system presents a multi-level and compound development. In the present work,
we will try to demonstrate roughly this development.
The neoplatonic philosopher founds his ontology on an articulated multiplication
of the initial One. Through the Henades or ‘the second productive One, the initial One
exists as an actual being in every existence produced by its being1. Every Henada is the
ontological starting-point of a particular line of beings. As J.Trouillard points out, this
Henada exists in every being of this line2, according to the familiar possibilities of
acceptance in every member. It should be noted that the inherence of Henada in every
member of the line of beings, is considered as the way or better as the degree of member’s
participation in the initial Eν in its productive side.
1 C. TEREZIS, 1986, 175.
2 J. TROUILLARD, 1982, 80.

185

Henades lay ontologically in the system of the neoplatonic philosopher in a way
that is equivalent to how is structured the hierarchical gradation of order where each
Henade is leader. Therefore, as the Henade of Being is the leading one, the order of Being
occupies the first rank. What follows in a functional line, is Life, Intellect, Soul, Body (as
the intermediary factor between ὄντα and γιγνόμενα, between εἶναι and γίγνεσθαι3) and
Nature. The terms of each order or the beings that consist the line of every order, dispose,
as an inborn ontological idiom of their existence, the similarity to their close unit, the
similarity to the identity of their conditions. It is quite obvious that the farther every being
is from its unit the less similarity has to this unit4.
Proclus sets up a versatile ontological system with miscellaneous combinations of
development (production of existences) enforced with an abundance of other combinations
with intermediary character. Yet, we would note that each being whether it is put in the
hyper-empiric or in the empiric area, targets its ontological overstepping. It means that the
being wants not only to return to its completeness and to its familiar Henada but also to
reach its superior existences and achieve the “direct” contact with the initial One. Of
course, we have to mention here that each being, as part of a line, is possible to come up to
the existence of One without the intermediate of its unit but through the equivalent being
which is part of an upper order. For example, an individual soul can participate in its
equivalent individual Intellect and through this in the existence of Intellect5. Without any
further specialized markings concerning different points of development in the ontological
system of the neoplatonic philosopher and having shown his basic (θεωρητικές)
intersections, we will remain for the purpose of our work, to the order of the individual
souls and we will examine a different issue: the logical and gnoseological parameters of
social justice in Proclus. We will move in the area of Anthropology because in this area
there are the individual souls which contain in a great degree (as a result of a selfcompleteness) the aversion from the aberrances induced by their incorporation. This
movement is made with their reduction to Intellect, through the individual intellect that they
have already had6. For Proclus, it is quite obvious that through the ontological
specifications, human can recover the conclusion of his inwardness. This conclusion can be
accomplished by the intellect through a gnoseotheoritical and ontological display of its
metaphysic archetype7. So, in Anthropology we find the terms of the transition of
individual souls. They pass from “ἄ-λογον” to “ἔ-λογον“ as an overstepping of perceptibility
and a display of their intelligibility8.
According to the above explanatory commitments we will proceed to our thematic
hoping to show, as far as it is possible, how the human consciousness takes on and surveys
justice on terms of Logic and Gnoseology. However, before entering to the other parts of
our study, we should point out that the logical and gnoseological parameters of this notion
can generally be examined under the conditions of each network of references between the
rest of the beings in Proclus’ system.
In Proclus, justice is a human virtue and has a procedural character in his system.
It is provisioned and defined semantically and functionally by the “Ἰδέα’’ of right, the

3 C. TEREZIS, 1986, 173.
4 L. J. ROSÁN, 1949, 69.
5 L. H. GRONDIJS, 1960, 33.
6 L. J. ROSÁN, 1949, 176.
7 C. TEREZIS, 2005, 229-230.
8 Κ. NIARCHOS, 1991, 18.
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ontological “component” that seats on the metaphysic area9 but it also implies a term of the
initial and concrete unit, the initial One10. In the area of the archetypical “Ἰδέες‘’ apart of
their self-existence, he subsumes them in a spectrum that promotes inter-communication
among them; and this communication also reinforces the particular relativeness that every
“Ἰδέα‘’ has. We would say in a first attempt that social justice is found in the area
(ακεραιότητας) of “Ἰδέες’’ under authentic terms.
The ontological standards of justice
As we go on with our observations on justice, we go back to the ancient greek
thought and particularly to Plato and his work of his last period, when justice was mainly
social virtue. Its social character is due to the fact that it is a principle on which every
subject is estimated concerning its accession to the society taking into account its social
activity11. Also for Aristotle, justice is identical with the social aspect of virtues, as a
situation according to which every citizen, through his activity, takes the correct place in
the society. Referring to the stoic thought, we will stay on the general observation of L.
Edelstein, where we see that Stoics appropriate- according to the philosophical attitude they
choose- Plato’s and Aristotle’s tradition on this issue. For the Stoics, justice as a virtue is
determined by “φυσικό νόμο’’ which is particularized through the individual logic of
humans. This justice binds humans, as for their duties and their obligations, with criteria of
virtue12. Δεν θα αστοχούσαμε, αν αναφέραμε ότι οι σχετικές αναλύσεις τους διέπονται από
έναν συνεπή ρασιοναλισμό.
As progressing with our speculation and after the pointing out that there is a
relation between the “Ἰδέα’’ of right and justice in Plato, there is a need to set two
explanatory questions whose answers (του κατά περίπτωση δρώντος υποκειμένου) will
supply our work: a) In platonic Anthropology the “ἰδέα” of right under which13 conditions
provisions the legal act of every subject? b) the neoplatonic philosopher, actuated by the
platonic ideas, on which level does he attend or appropriate this platonic view? About the
first question we would say that in platonic Rem Publicam we clearly see the philosopher’s
aspect that the “ἰδέα” of right exists in the λογιστικόν of every human soul. Firstly, it is
activated procedurally, as we could say, when this part of the soul leads consciously on the
other two, the “θυμοειδές” and the “ἐπιθυμητικό’’. Secondly, Plato notes that the activation
of the “ἰδέα’’ of right as justice does not raise completely the wide functionality of the two
other parts of soul should care for its own work. Under this concept, justice ensures order
and harmony, in other words “εὐδαιμονία” inside the human soul. For methodological
reasons, we state that Aristotle follows this platonic aspect in its wide parameters. In his
work Ethics Nickomahia mentions that ευδαιμονία possibly exists as “actual being” virtue
in the soul of an άριστον άνθρωπον, either as intellect or as a divine element of this soul14.
As for the second question, Proclus fully accepts Plato’s aspect on the issue. In his
memorandum in Rem Publicam says that through “ἀνάμνησις’’ every individual soul is
asked to reunify the “Ἰδέες’’ in the conscious part of the soul if of course it possesses them
9 K. BORMANN, 2006, 65-73.
10 K. TSATSOS, 1980, 238.
11 K. TSATSOS, 1980, 238.
12 L. EDELSTEIN, 1966, 83.
13 PLATO, Rem publicam, 444 b-445 e. K. BORMANN, 2006, 214-220.
14 ARISTOTLE, Ethics Nickomahia, 1177 a 12-16.
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during its pre-empiric presence. In this interpretative context Proclus also puts the right as
another metaphysic notion-value. He defends its a priori (from its nature) and its premise
empirically existence in every human individual conscious. 15 In his Memorandum for
platonic Alcibiades, Proclus, following Plato’s and Aristotle’s method for the scientific
definition of notions, will also proceed to the notional separation of terms as justice, right,
rightly. The first term (justice) displays ἕξιν, the second one proclaims the μετέχον πράγμα,
and the third proclaims τρόπο16.
However, the value of right (as we have already mentioned in the general
interpretation of the issue) is not potential being in the human conscious but it becomes
actual being as justice. Proclus obviously accepts Plato’s aspect at this point: justice defines
the parts of human soul, secures their inner balance and after its collective dartum, inserts
the conditions for a harmonic co-existence of the conscious beings17. We could say here
that the philosopher inserts rudimentarily the parameters of a metaphysically supplied
social justice. This justice is not demonstrated in its authenticity but it is under the
ontological terms imposed by its passing to the sensible place. In a collective level, Proclus
does not forget to underline that justice also concerns πόλιν, meaning that every citizen
accomplishes what is for him18. We conclude to the ascertainment that justice, in Plato and
in Proclus, whether it concerns the inside of human conscious or the wider human coexistence, contains as human virtue a social dimension of inter-communicative or outcommunicative sense, where the first determines the second.
The previous definition of justice is the subject of philosopher’s treatment in his
Memorandum on Plato’s Alcibiades. He explicitly points out that Socrates in Rem Publicam
refers to justice which has political and social nuance when it refers to πόλιν as a human
society, or to society of the parts of soul19. Proclus believes that if the political life of
humans has the characteristics of virtue and justice, this means that in every individual soul
the existing justice is appointed to the political co-existence that all the humans form. So,
justice as a social virtue is capable to secure the “ἀληθῶς πολιτεύεσθαι’’20. In the next unit
we will stay to the treatment of this relation, hoping to bring out more or less , its logical
and gnoseological extensions.
Logical parameters of social justice
In the treatment of this thematic unit we will examine the logical extensions of
social justice under the versions that we placed above. However, we judge advisable to
explain the term “Logic” and to make clear its relation with the projections of social justice
in the work of Proclus. We will report therefore here that the “Logic” as field of research in
15PROCLUS, In Platonis Rem publicam, Ι, 220, 8- 10.
16 ΙDEM, Sur le premier Alcibiade de Platon, 272, 19-25. PLAT., Phaedr., 262e 3. ARIST., Topics,
114a 26-28.
17 PROCL., In Platonis Rem publicam, I, 11, 20-24. Ibid., II, 146, 21-23.
18 K. BORMANN, 2006, 218.
19 PROCL., Sur le premier Alcibiade de Platon, 223, 9-12: "Δικαιοσύνη γάρ ἐστιν ἐκείνη, καθάπερ καί
ὁ ἐν Πολιτείᾳ Σωκράτης δεδήλωκε, τήν μεν πολιτικήν δικαιοσύνην εἶναι πόλεως τιθέμενος, τήν δέ
δικαιοσύνην πολιτικήν ἐν τοῖς μέρεσι ὑφεστῶσαν τῆς ψυχῆς". PLAT., Rem publicam, 368e 2-8 · 434c 8435c 3 · 443c 4 –444a 6.
20 PROCL., In Platonis Rem publicam, I, 13, 6-9 : "εἰ οὖν τήν πολιτικήν ἡ διακιοσύνη χαρακτηρίζει,
πῶς οὖν ἀνάγκη ψυχῆς τε πολιτείαν εἶναι τήν δικαιοσύνην ἑκάστης, καί πόλεως δικαιοσύνην πάσης τήν
ὡς ἀληθῶς πολιτείαν ".
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philosophy examines questions that are related to ὀρθῶς διανοεῖσθαι, under the significance
that it examines the precise determinations of laws, principles and rules that has to follow
everyone who seeks to determine with scientific precision the true origins of his
existence21. Therefore, ”Logic” concerns the lawful frame, which in the system of Proclus
is also founded by those beings/existences that aim –in gnoseological or ontological way-to
their first sources22.
Our questioning on this matter will focus mainly in the answer of one relative
question: does the social justice in its double expression include in the work of philosopher a
lawful content? Does Proclus mention with direct or indirect way laws or principles that
concern the social justice, aiming to determine it with the necessary scientific precision? A first
answer in this question is that in Proclus, as in the rest neoplatonic philosophers, the logical
expression of social justice is also founded in the false relation of perceptible world with
conceivable, where the access in the second region is realized, progressively or in an evaluating
frame, mainly via this relation23. However, the question that will occupy us here is what is the
texture of the relation in question, that is to say, which is that lawful model, that, if each ἔλλογος individual soul is aware of , will meet the mundane aspects of the “ἰδέα” of right.
Proclus, by referring the reasonable parameters of social justice, begins his reports
from the discrimination that we have already reported between justice that concerns in the
interior of human soul as society of her parts and the one that concerns in the πόλιν as wider
coexistence of individuals. In this explanatory frame and studying the work of Plato,
Proclus marks that even for the Athenian philosopher exists also an ἕξις that decorates
πόλιν – the widest society of persons - and οίκος and the human soul – as a society of its
parts . The neoplatonic philosopher concludes to the complex ascertainment that if each
citizen leads a political life, having ensured the justice in the interior of his existence, then
πόλις leads a right life at the model of excellent πολιτεία24. Thus, an extremely interesting
pointing out in this point it is judged essential by Proclus: whichever extension - here the
justice – of the initial “ἰδέας” of right - does not raise the unit or its identity, it does not
create the least tossing in its initial constitutive place25.
To strengthen the above reasoning and showing the reasonable force of social
justice, the philosopher will present below the innate differentiations between δικαίως ζῆν
and ἀδίκως διαβιῶναι. Το point out how are connected these opinions with those previously
reported and particularly to underline the ontological relation or affinity of justice
concerning the interior of the human soul with that justice of the coexistence of persons that is to say πόλεως - he will report that the justice constitutes virtue of soul, while the
injustice causes deterioration in its three constitutive parts26.
The virtue of justice impresses or better, reveals the “Ἰδέα” of right, and the
philosopher supports afterwards that is strengthened [αὐτοπραγία] of the individual souls,
21 T. PELEGRINIS, 2004, 356.
22 L.J. ROSÁN, 1949, 74.
23 K. NIARCHOS, 1984, 66.
24 PROCL., In Platonis Rem publicam, I, 11, 24-28. Ibid., I, 13, 6-9.
25 Ibid.,I, 13, 9-17: "μή οὖν λέγωμεν δύο σκοπούς, ἀλλ' ἕνα τόν τε πολιτικῆς δικαιοσύνης καί τόν περί
τῆς ἀρίστης πολιτείας· καί ἄρξασθαι μέν ἀπό τῆς δικαιοσύνης τήν ζήτησιν ὡς ἐν ἑνί πολιτείας οὔσης,
μεταβῆναι δέ εἰς τήν περί πολιτείας τῆς ἀρίστης ὡς ἐν πολλοῖς δικαιοσύνης οὔσης, καθάπερ ἀπό σμικρῶν
γραμμάτων ἐπί μείζω τῆς μεταβάσεως γιγνομένης, ὡς αὐτός φησιν, τῆς δε κατά τό ὑποκείμενον
διαφορᾶς τό εἶδος οὐκ ἐξαλλαττούσης ἕν καί ταὐτόν ὄν ἐν ὑποκειμένοις διαφόροις".
26 IDEM, Sur le premier Alcibiade de Platon, 221, 19-21.
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is ensured their internal order, contrary to the unfair behaviour, which is founded rather in
[ἀλλοτριοπραγία] of the souls and in their internal disarray27. At the same time, he marks
that the unfair activity of souls not only removes them from their divine origins, but
involves also ontological tossing in their εἶναι28.
Transporting his above thoughts in a widely social level, Proclus will point out
firstly that the internal justice of individual souls will be supposed to be externalized and to
delimit their each individual activity. At the same time, these souls as δικαιοπραγεῖς have to
care, obviously in a instructive way, for the guarantee of justice and for any beings they are
related to.29 With this significance, the justice will dominate on that πολιτεία that leads a
life under the above reasonable-theoretical principles30. Yet, Proclus concludes that the
mundane life (of individual or collective texture) of persons if it is dominated by the
injustice will remain inactive - as for what is called to carry out -, while, if justice
dominates will exist healthy activity forms31.
The gnoseological parameters of social justice
Before however, we deal with the gnoseological parameters of social justice in the
work of Proclus, we judge necessary two more mentions: a) first, we report that
Gnoseology as basic sector of philosophy examines the confrontation of problems relative
with the knowledge, questions with regard to its origin or with regard to its character or
even with regard to its purpose32, and b) Gnoseology presents an ontological broadness
towards Logic. In ancient Greek philosophy it exceeds Logic in its extensions. While the
first constitutes, for each being, subscribing or defining factor of its reduction in its
metaphysical origins, the second one simply fixes the frame of growth for this reduction.
Consequently, it is explicit that the question of gnoseological parameters of social justice is
placed in a wider scale, at least as for their exterior standards.
In the work of Proclus as in the previous philosophical tradition, Gnoseology
recovers its force from constant principles that we find in the metaphysical area. Their
dynamic manifestation makes them accessible in “γίγνεσθαι” without their character to be
raised. In Proclus’ system these constant principles that precede each teaching, each
experience or even each linguistic formulation, exist inside human soul κατά φύσιν. Their
presence without conditions in every soul gives to these principles obligatory and catholic
trait of absolute acceptance in the level of cognitive operations33. Nevertheless, we would
point out here that the degree of gnoseological possession of these principles, on behalf of
the individual souls, is evaluated from whether and how they become action and
communication as well as if from their dynamic they mutate into collective good or into
institutional expression. Their authentic value is also elected by the degree in which they
open up the human horizons34. Under which gnoseological terms, however, it is feasible,
27 IDEM, In Platonis Rem publicam, ΙΙ, 146, 21-23: "τό μέν γάρ τῆς δικαιοσύνης εἶδος δηλοῖ τήν
αὐτοπραγίαν τῶν ψυχῶν καί τήν τάξιν τῆς ἐν αὐταῖς, τό δέ τῆς ἀδικίας τήν ἀλλοτριοπραγίαν καί τήν
ἀταξίαν".
28 Ibid.,Ι, 23, 15-18.
29 Ibid.,I, 23, 25-30.
30 Ibid., I, 14, 6-7.
31 Ibid., I, 24, 10-11.
32 T. PELEGRINIS, 2004, 146.
33 L. SIASOS, 1984, 25.
34 C. TEREZIS, 2005, 62.
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for every individual soul to communicate with the “idea” of right far from the application
of social justice? Can they have a direct gnoseological reference? Proclus accepts the
platonic aspect that this effort can be successful only with the rotation of souls in a hypercelestial place35. Consequently, during their presence in the perceptible world, the
individual souls are close to the “Ἰδέα” of right through its application in practice, through
social justice. Proclus, however, accepting the interlacement of individual ethics with
collective36, we estimate that he speaks for a relation as for its exterior standards. Each
individual life through its specifications determines collective life. What we mean is that
every individual soul has for itself a lawful frame of principles (logical approach of the
issue) and includes it in the collective formation where the soul is activated. So, for Proclus,
State (Πολιτεία) takes its “ideal” form obeying the universal law of “Εἰμαρμένη”37 and this
form is not “supplied” only by the conscious plenitude of its members but it is referred to
the metaphysical origins of its archetypal unit. Hence, through the gnoseological and
logical parameters, justice contributes to “εὐδαίμονα βίο” constituting at the same time
virtue of soul38. Moreover, for Proclus, justice is the reason of “εὖ ζῆν”. But “εὖ ζῆν” and
“εὐδαιμονεῖν” have a common starting point. Consequently, justice will be the cause for
“εὐδαιμονεῖν” 39.
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Апостолос А. Капруљас
ЛОГИЧКИ И ГНОСЕОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ
КОД НЕОПЛАТОНСКОГ ФИЛОСОФА ПРОКЛА (412-485)
Проклов онтолошки систем је настао у условима компромиса између
сувереног, у његово време, политеизма и једнослојног модела који је предложио
Платон. У овом покушају се дешава и расправа о идеји исправног, која представља
почетну премису појма правде. Дошли смо до закључка да се оба појма могу
подвести под однос слика-прволик, који доминира у Прокловом онтолошком моделу.
Он сматра да појам правде укључује садржај врлине са законском снагом. Овде ћемо
се усредсредити на његов логичко-практички параметар као што се види у
нормативном оквиру у коме свака умна индивидуална душа покушава да оствари
идеју правде на земаљском плану. Гносеолошки параметар социјалне правде се тиче
првенствено гносеолошког приступа идеји исправног. Свака људска душа,
приступајући овој идеји, показује је у пракси кроз социјалну правду. Ипак, практични
приступ проблемима има предност. Свака појединачна душа, која је за себе
обезбедила нормативни оквир принципа кроз гносеолошки метод "сећања", покушава
да примени социјалну правду, активирајући је на тај начин у људском друштву.
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ABOUT SOME LEXICAL CHARACTERISTICS
IN THE PHILOSOPHY OF SAINT CLEMENT OF OHRID
Abstract: The work of Clement of Ohrid can be observed from several aspects.
This paper gives a brief overview of some lexical peculiarities in the philosophical
dimension of this work. It is underlined that a strong influence on the philosophical views
of Clement of Ohrid carried the thought of Constantine-Cyril from Salonika.
Keywords: Clement of Ohrid, philosophy, terminology, Slavic culture
Introduction
At the beginning of its existence, Christianity was more a way of living rather than
a way of thinking. On the opposite of the human wisdom and the wisdom of this world,
Christians constituted their thought on the basis of Scripture and divine revelation,
wherewith was established the basic principle of his philosophical orientation.1 In other
words, despite the philosophical heritage of the antique culture, Christians built own
philosophy that is still called the true philosophy (ἡ ἀληϑινή φιλοσοφία), philosophy
according to Christ (ἡφιλοσοφία κατὰ Χριστόν) or our philosophy (ἡ καθ᾿ ἡμᾶς φιλοσοφία).2
With self-movement on that path, Christian philosophy in the IX century already
had a clearly formed picture for a Christian philosopher. He was admirer of divine wisdom,
Sophia, whose personification was the Logos of God, Christ. Hence, the epithet
"philosopher", who usually was usedfor a learned man with high intellectual abilities,
i.e.for a man who loved the wisdom, began to become a synonymous ofthe epithet
"theologian".3 Practical realization of this ideal of a Christian philosopher-theologian can
be seen in the person of Constantine-Cyril from Salonika, the teacher of Clement of Ohrid.
Philosophical problems that began to attract the attention of Constantine-Cyril
were result from the turmoil that has been happening in his personal life and from the actual
historical, political and cultural situation in his time. In general, although religious missions
and activities of Constantine-Cyril were under the auspices of the Byzantine court,
however, his philosophy represented his personal conception of the role of the Christian
philosopher in the Byzantine society and in the world at all.4
1 1 Cor. 2: 4-5
2 PG 8: 709 C; PG9: 284 C; PG 35: 552 А
3 Ilievski 1999, 122
4 Ivanov 2008, 314; 320
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Disciple of Saint Cyril Philosopher
The interpretations that Constantine-Cyril made for certain contents of Christian
thought were reflected in the attitudes and beliefs of its disciples. This is clearly evident in
the opus of saint Clement of Ohrid.He was enthused by his teacher. In his Eulogy dedicated
to the teacher Cyril saint Clement says: "His tongue overflowed sweet and life giving
words, his clear mouth flourished with grand wisdom, his honest fingers established the
spiritual organon (i.e. the alphabet) and decorated it with a glowing letters."5
To prove that belief in "three sacred languages" with whom could preaching the
doctrine of Christ is only a human fabrication, Constantine-Cyril leaned on the hermeneutic
method in study of Scripture, which was probably his narrow specialty.6 In those times that is, then, when Cyril, the teacher of the Slavs, who had lived in darkness and away from
the doctrine of Christ,for them created an alphabet and established liturgy in native
language - were fulfilled the words: "O praise the Lоrd, all ye nations, praise him, all ye
people!"7, and "Blind will see, the deaf will hear the word of the Scripture and all will
speak in different languages for God's majesty".8
Cyril's idea that every nation is entitled to its alphabet and to liturgy in their
mother tongue, in the middle Ages had been extremely bold and revolutionary.9 In the spirit
of this philosophy, his students believed that the temple should be a place where people can
say the Lord's Prayer Our Father in their mother tongue and where the word of God should
be preached by modest priests, coming from the people. Personal communication with
Christ in the prayer couldn’t happen so directly in any other language, much as it was a
"holy", as could in the mother language.
Inheriting the rich treasury of the philosophical thought of his teachers Cyril and
Methodius, saint Clement had succeeded to continue this traditionin the famous Ohrid Literary
School and to establish its own philosophical platform for action. Linking of the theory with
the practice, was giving his work an extremely profound philosophical dimension.
Saint Clement's Philosophical Platform
Moving with its ship through the time, the Church of Christ, according to saint
Clement,had a role and a task to gather all the nations in the wing of Grandfather Adam,
who, through Christ, moved back the primal honor and dignity.To accomplish this goal,
each human being should made a personal effort and with his actions to attest the faith.
It is an indisputable fact that in patristic literature, the ethical issues have always been
closely intertwined with the ascetic issues. In his sermons saint Clement constantly emphasized
suchphilosophical correlation: «Therefore, brethren, we ought to honor the birth of the Lord
our God, offering him faith, justice and pure life, as wise men offered up his gold, frankincense
and myrrh».10 According to saint Clement, living in purity was not a difficult task for the
humans. An example for such life was given by a Christ. He also says: «What else remains to
us, unless we keep his commandments, loving one another».11 Moreover he suggested concrete
5 Kliment Ohridski 1970, 427
6 PG 126: 1196 C; Kliment Ohridski 1973, 107
7 Kliment Ohridski1970, 472
8 Ibid.,468
9 Ilievski 1999, 49
10 Kliment Ohridski 1970, 353
11 Ibid., 353
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steps for ethical and ascetic actions of the Christians: «Let us find assistants as passengers,
thirsty, poor, naked, blind and crippled, because with the grace we receive grace. With this, we
will inherit the kingdom of heaven, and will become friends of God».12
Logically, the construction of such philosophical platform should to start with a
certain cosmogony. The views regarding of the cosmogony at Clement’s sermons
commonly were supported by the the Christian doctrine of the world’s creation expressed in
the sublimation creatio ex nihilo. In his philosophy is stressed the role of the Word (Logos)
in the creation of the universe, but he emphasized also that in the act of creation involved
are all three hypostases of the Holy Trinity. Material and spiritual world were designed by
the Father and created by the Word (Logos), with interaction of the Holy Spirit: «Father has
established the visible world and, as the Prophet said,with the Word of God and by the
Spirit of his mouthwere created heaven and all its strength».13
Investigation of the material world as one of the sources of knowledge of God has
attracted Christian thinkers since apostolic times.The material world was perceived like a
reflection of divine beauty. In the Greek language it wasn't accidentally called cosmos
(κόσμος) because this word signifies an ornament and order. In Slavic languages the word
world (св тъ) among other things, signifies light,radiance and glow.Admiration in front of
the wonderful organization of the universe and in front of the wisdom of its Creator is
characteristic of the saint Clement's sermons. He believed that the world as God’s creation
speaks for his creator: «If you want to have wonderful and beautiful castles, see the sky
adorned with stars after sunset, because for you is created such. You will say that this is not
your home. How isn't yours? - says the Lord. Well, for you I founded the earth. For you I
poured the rivers from of the abyss... Thirsts for that habitat, brethren, let look to the source
of the life».14 According to Clement’s gnoseology, a man may have knowledge of the
Creator through the viewing of harmony in the creation. Also, he can acquire knowledge
about God through the knowledge of himself. However, overwhelmed by impermanent
pleasures of this world, the man hasn't turned his attention to truth, but encumbered self
with unnecessary care for earthly life. According to saint Clement, people gradually gave
up their reasonableness,and because of that God decided to renew the creation: «Lord, our
God did not want to see the being, created in his image, so much worn-out and plunged into
evil. With his mercy, he had compassion on usand heavens leaning, come down [to
earth]…,he covered his divinity with a flesh, and became God and man, with two
natures».15 Saint Clement claims that God's existence is not attested only through the
creation of heaven and earth, water and air, but much more through the God's incarnation
and his condescension towards the humiliated and helpless humanity. As man, Christ was
obliged to live on earth with human life and subjugate self of the laws of his corporal
nature. Was obliged to starve and eat, to thirst and drink, to feel pain and cry. However, he
still remained unchangeable God who always existed in God Father.
Some Lexical Characteristics in the Philosophy of Saint Clement of Ohrid
The cultural entity of the Slavic man in the IX century, in many ways was
different from the cultural entity of people educated in the spirit of the Hellenistic
civilization and Judaism. In this regard, saint Clement could not talk to the recently
12 Ibid., 303
13 Ibid., 656
14 Ibid., 184
15 Ibid., 766
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christened people in the church about complex problems of the Christian philosophy using
the language and terminology of Byzantine theologians and philosophers. He knew that the
awakening of love for Christ in the human soul could be encouraged only with simple,
understandable and accessible language to all. In this sense, the words that he carefully was
choosing in his speeches, were close especially to the spirit of the Slavic colloquial
language of the people from Ohrid’s locality and more broadly. With such terminology, he
tried to expose the key questions in his philosophy.
To clarify the role of the first man Adam in the divine plane, instead of the usual
term father (father Adam), rooted in the patristic Greek thought long before, saint Clement
was using the popular termpraded (great-grandfather, for ex. great-grandfather Adam). In
the Old Slavic language, the semantics of this term covered the field of the close tribal
relationships, i.e. it first concerned the father of the grandfather, and then signifies the
distant ancestor.Apart from the grammatical form for masculine gender praded (greatgrandfather), in the work of Clement is known and a grammatical form for feminine
genderprababa(great-grandmother), a term that pointed to a mother’s grandmother. In it,
for example, can be found the phrase great-grandma curse, which was addressed to Eve.16
It is interesting, among other things, to note that the term ancestor in the Slavic languages
does not have a feminine form.
In the patristic Greekthought, the most frequently, Adam was named as πατήρ
πάντων τῶν ἀνθρώπων17 or προπάτωρ.18 Along with Eve, they were named as οἰ πρῶτοι
προπάτορες.19 The term προπάτωρ has been used with a meaning of a father, an ancestor, a
patriarch, and a founder.20 Adam is nearest by genus great-grandfather of each person and
signifies the genus of the whole humanity. Actually, in the philosophy of saint Clement,
who is under strongly influence of the thinking of Constantine-Cyril, Adam didn't perceive
only as a distant ancestor of those arising from his physical flesh in historical time, but he
was also and a meta-historical symbol for the closest link between the created and
uncreated being, i.e. a symbol of the relationship between God and man.21
In that philosophical direction continued to move the whole liturgical,
interpretative, literary and pastoral commitment to saint Clement. For example, the
Christological semantics of the Greek term kenosis (κένωσις), he translated it by
description, with the phrase preklon nebesa, snide (heavens leaning, come
down),wherewith he successfully surpassed the cultural distinction between various peoples
and emphasized the universality of God’s revelation.22
Patristic background of the termkenosis(κένωσις) implied that Christ decreased
himself for the salvation of people, embodying himself in the mortal body, he took the form
of a servant and suffered voluntarily.23 Saint Clements’s translation of the term κένωσις
16 Ibid., 545
17 Lampe 1961, 1162
18 Ibid., 1162
19 Ibid., 1162
20 Ibid., 1162
21 In Life of Constantine-Cyril, the author of the written work gives the following expression of
Cyril: "I had a grandfather great and very famous, who stood near the king, but after he dismissed the
great honor that him was given, he was expelled and went in a foreign country. Becoming poor, there
birthed me. I, however, looking for the old grandfather’s honor, failed to attain, because I am
grandson of Adam".Life of Constantine-Cyril, in: Kliment Ohridski 1973,96-97
22 Kliment Ohridski 1970, 234; 658
23 "ὪΧριστοῦ kένωσις, καὶ δούλου μορφή, καὶ παθήματα!" in: PG 35: 805 C; "evacuaverat se, formam
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designs a beautiful picture of a kind of descending, bending, leaning, inclining the heavens
to the earth, as a sign of leniency.Through this picture, created with understandable words,
the mind of the newly christened man could imagine the magnificent event of God’s
incarnation and to feel that he himself is a part of God's great plan.
Interesting for analysis is the use of the phrase friend of God. It in the philosophy
of saint Clement has a specific semantic content. The Greek term filos (φίλος) was mostly
translated by saint Clement with the termdrong, droug, drug (др гъ, дроугъ, др гъ), etc.
In the eulogy dedicated tohis teachers Cyril and Methodius, saint Clement compared the
brothers with the Patriarch Abraham. Namely, as Abraham for his faith was called God's
friend and was blessed to become a father of many nations, thus, and the holy brethren, for
their wisdom and feat were glorified by the people as followers of the great-grandfathers,
and their name continued to live from generation to generation.24 Also,in Life of
Constantine-Cyril saint Cyril say: «If Abraham hasn't been circumcised, but has been kept
the Noah’s covenant, he would not has been called God's friend.25 Hence,it is possible to
conclude that somebody can be friend of God only by merit i.e.it was necessary for man
through deeds and feats to raise his spirit and to stand in front of God freely as his friend.26
According to saint Clement, God's friends were people like us, but they have been
dedicated entirely to God, not pitying for their homes, neither for their bodies, nor for
anything their. Therefore God respects even their bones, whereon gave strength to heal
diseases and to remove suffering.Similarly, in the Sermon for hospitality, saint Clement
said that man should be a supporter of good deeds,between who a special place takes
hospitality.
Abraham was again taken as a model of polite host, and the pay for his hospitality
was great: he was called God’s friend.27 God’s friend was also Lazarus of Bethany, not
only due to the story from the evangelical text of Apostle John, but in purport of the above
mentioned context. The eulogy for resurrection of Lazarus,belongs among the most popular
sermons of Clement.28 Of this sermon are known about hundred transcripts. The title of the
sermon appears in two variants, as eulogy for the resurrection of Lazarus of the Fourth Day
(četverodnevni Lazar)and as eulogy for the resurrection of the friend of Christ, Lazarus.
The second variant, where the expression Fourth Day is replaced by the phrasedroug
Hristov(friend of Christ), appears in thirty sermons.29
The syntagma friend of God was used also by saint brothers Cyril and Methodius
when they have made the first translations of the Gospel’s texts. For example, in Chapter
XV of the Gospel of John is saying: «This is my commandment, that ye love one another,
as I have loved you. Greater love hath no man than this that a man lay down his life for his
friends. Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. Henceforth I call you not
servants; for the servant knoweth not what his lord doeth: but I have called you friends; for
all things that I have heard of my Father I have made known unto you’.30 So, in our
opinion, according to saint Clement and his teachers, God’s friend may be just someone
who is particularly dear to him, i.e. who is sincerely beloved by him. Plural form friends in
servi accipiens", in: PG 13: 1853 B
24 Kliment Ohridski 1973,470
25 Ibid., 98
26 Kliment Ohridski 1970, 303
27 Kliment Ohridski 1977, 495
28 Kliment Ohridski 1970,548
29 Ibid., 548-568
30 John 15: 12-15
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the philosophy of saint Clement can be considered as a synonym for brothers in Christ, i.e.
it has meaning to ours, Christians. Also, in the Clement's philosophy evident is the use of
the noun droužina (friendship), which is derived from the same root as drougar(friend), but
with meaning of a community of Christians.31
Conclusion
There is no doubt that for spread and maintenance of Christian culture among the
Slavs a huge role played the DivineLiturgy. Liturgy was a means of uniquely musical,
poetic and visual aesthetic experience. Its extraordinary wealth in all respects, equal in the
valuable and in the appearing abundance, has made it to become, somehow, the instrument
of Christianization of the people whose mother tongue was not Greek or Latin. 32 It is an
undeniable fact, e.g. that the first translations from Greek into Slavic language were made
for the needs of the Divine Liturgy (Aprakos, Apostle, Psalter ...).Observed from this angle,
liturgical texts translated from Greek into Slavic language from the brothers Cyril and
Methodius, became a means of introducing of the Slavs in the family of peoples who served
the liturgy in their own native language.Thus, Slavs has not only achieved a sense of
belonging to a wider universal tradition of the Church, but at the same time, they received
his literacy.
Main contractors of the liturgical life among the Slavs in Macedonia became saint
Clement and saint Naum, who brought in Ohrid the first Glagolitic translations of the
liturgical texts, made from the saint brothers. In the spirit of the work started in Moravia,
they continued with the translation of liturgical literature in Ohrid.Thus, the Ohrid Literary
School, created by these two disciples of the saint brothers, will become not only a center
of Slavonic literacy, but also the active hub of a deep liturgical communion.Translated
liturgical texts will be carefully rewritten by students of saint Clement and by their
followers with a care about preservation of the established lexical characteristics of
teacher's philosophical terminology.
The rewritten activity, in terms of liturgical texts, was not limited to Ohrid, but
will continue to live in several monastic centers in the southern Balkans for seven centuries,
until the emergence of the first printed priest's service books.33 In such liturgical literature
also can be seen the influence of stylistic features that are found in the work of saint
Clement. Thus, for example, in the book Octoih, on the Slavic language, the translation of
the resurrection’s troparion on the fourth voice, follows the specific terminology of
Clements’s philosophical approach. There we can find the phrase pradednee
osuždenie(condemnation of the great-grandfather) as translation of the Greek equivalent
προγονικήἀπόφασις.34
All this indicated the strong determination of the saint Clement to continue the
work of its teachers and actually to living its philosophy, i.e. to preach word of God on the
colloquial language, understandable to people who lived under his pastoral auspices.

31 Kulakovskii 1902, 1
32 Gulevski 1999, 53
33 Ðorđić 1990, 188-194
34 Teodorov1914, 70; Panagiotopoulou 1957, 176
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аспекти. Во овој текст даден е краток осврт кон некои лексички особености во
философската димензија на тоа творештво. Нагласено е дека силно влијание врз
философските ставови на св. Климент Охридски извршила мислата на св. Кирил
Философ.
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ETYMOLOGICAL-SEMANTIC ASSUMPTION BEHIND
THE TERM AGAPE
Summary: In this paper we deal with the Christian use of the term agape, in a
semantic, etymological, philosophical-theological, and historical sense – from Homer to St.
Maximus the Confessor. Since the philosophical and theological elaboration of the problem
of love essentially culminated in the work of St. Maximus the Confessor, in the paper we
concentrate on the use of the term agape in his piece Chapters on Love. Based on the
analysis of these fragments and our etymological interpretation of the word ἀγάπη we have
concluded that the word originally contained the idea of the force, divine energy having the
power to bring us to our common Father.
Keywords: semantic field of the term ἀγάπη: “son-father-neighbor-guest”.
There is no nation which does not have at least one word in its lexical corpus to
describe the complex phenomenon of love. In that respect, the Greeks are not falling
behind. Rather, they are taking the lead, since they have as many as four terms to denote the
concept of love: φιλία, στοργή, ἒρως and ἀγάπη. Since it is one of the oldest literary
languages in Europe, with written records dating from the 15th century BC, it is no wonder
that Greek has engendered so many terms for just one concept – love. In its all too rich
history, each of these terms has been given enough time to crystallize its own specific,
nuanced meanings, so that today we can define, in a basic outline, what each of the terms
means and in which context it was mostly used. In short, φιλία is friendly love, occurring
between persons equal in status yet related by spirit (in non-kinship relations); στοργή is the
kind of love which mainly occurs between the next of kin (related by blood, marriage, etc.);
ἒρως is the kind of romantic love with a sexual connotation (which creates relations along
the spiritual, psychological, and blood lines); while ἀγάπη is the type of merciful, allforgiving and divine love which occurs and develops between God and man and the other
way round (creating relations along the spiritual line). The first three terms, φιλία, στοργή,
and ἒρως in principle have a “natural”, i.e. human origin, although ἒρως is sometimes
semantically separated from physical connotations and may assume meanings in
metaphysical domains (especially with Plato), while only the term ἀγάπη is ascribed a
supernatural and non-human, i.e. divine origin. Save for στοργή, all the remaining terms
had their own semantic and philosophical, i.e. theoretical extensions in particular periods
and with particular thinkers. Thus, for instance, the term φιλία was most deeply and in the
most inspired way discussed by Aristotle, 1 ἒρως was considered by Plato,2 while ἀγάπη was
1 In the work Nichomachean Ethics, although Plato also dedicated his piece Lysis to the concept of φιλία.
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most commonly discussed and ruminated by Christian theologians. Interestingly, none of
these terms has a scientifically verified etymological status. Indeed, there are even no
hypotheses of their origins, except for στοργή. On the other hand, στοργή, the strongest
representative of so-called natural and emphatic love between relatives (by blood, marriage,
blood brotherhood, and milk), although probably the most widespread type of human love
in terms of percentages, has never been more broadly developed by ancient and Christian
thinkers. Why this is so remains hard to say. One can only assume that ancient philosophers
and Christian thinkers were primarily interested in the metaphysical realms of the spirit
which superseded natural givens. Hence their decision to leave out στοργή from the domain
of research, and from their broader philosophical and theological interest. We can therefore
say that in the Greek language we have four terms talking about one secret – the mystery of
love, yet that in essence only three of them have attained the highest philosophical and
theological status: φιλία, ἒρως and ἀγάπη. The first two, φιλία and ἒρως essentially marked
the ancient, pre-Christian period, while ἀγάπη became one of the most notable symbols of
Christianity. And while ἒρως was pondered and discussed by Christian theologians, for
instance St. Dionysius the Areopagite, antiquity has not left us a single source attempting a
broader theoretical and philosophical explication of ἀγάπη. The decisive moment in which
this term shone and started to occupy the minds and hearts of people occurred with the
advent of Christianity, when Christ declared His two biggest commandments, to God and to
the neighbor (Matthew, 22, 37-40), when Paul the Apostle provided his divinely inspired
vision in an unforgettable poetic definition of love (1 Corinthians 13, 1-8), and, finally,
when John the Apostle said: “God is love” (= ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν, 1. John, 4, 8.). From that
moment on, the word ἀγάπη became not only a terminus technicus and a token of
recognition in all Christianity, but the true mystery of mysteries longed and looked for in the
gaze and thoughts of every true Christian, a married individual, a monk, a priest, layperson
or cleric alike. Numerous generations of Christian theologians, ascetics and mystics have
tried their hand at this path of discovering love and God Who is love. One of the most
important and well-known Byzantine theologians from the 7th century, who gave a very
concise and systematic view of this matter, was certainly St. Maximus the Confessor
(Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής). Although he is important for justifying and posthumously
defending his dyophysite, Orthodox position on the question of Christ’s human and divine
nature, in the time in when the Church and the Emperor in the East supported a different
opinion, for which he eventually perished, it was still St. Maximus the Confessor’s
teaching of man’s deification through the power of Divine love (ἀγάπη) that made this saint
bearer of the prestigious title magister caritatis (teacher of love). His central idea, like that
of numerous Church fathers before him, was that the encounter of the two natures, divine
and human, was possible solely through love, which implied that God would become man
by nature (incarnation), so that through this act He would allow man to become a god by
grace (deification), which results in the achievement of the telos of human existence on the
one hand and the telos of Divine Economy on the other. The force lying behind this process
is love, a two-way road, with the directions of “God – man” and “man-God”. Its name is
not φιλία, στοργή, or ἒρως, but – ἀγάπη. How did it come to be that this supreme power of
divine-human positive transformation should be represented by that very word, ἀγάπη?
Was its selection accidental, or were there particular historical, cultural, semantic, or even
concealed etymological reasons that at a given moment made man select the word ἀγάπη
for expressing the supreme mystery of Christ and Christians – the mystery of love? Since
2 In the works: Symposium (Feast) and Phaedrus.
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the word ἀγάπη has an unknown etymology too, we will try to get closer to an answer to
these questions through the particular thoughts on love given in the piece Chapters on Love
(Κεφάλαια περι αγάπης) by St. Maximus the Confessor.3 Namely, we assume that the one
who had sufficient knowledge and skills to locate and detect all principal theological,
doctrinal and philosophical problems of his time, and resolve them logically and
practically, can also help us in our intention to resolve the semantic and philological
dilemmas presented above, since in this process he needed to develop his own
terminological apparatus. Finally, his Chapters on Love, which in the preface he says were
conceived and modeled after the four Gospels and written with an intention to sublimate all
patristic and ascetic Christian teachings on love by that moment,4 represent a valuable
source to explore the meaning of the very term ἀγάπη. Our approach to this problem will be
philological and to a certain extent philosophical, rather than theological. Therefore, we
hereby turn to St. Maximus the Confessor to give us his thoughts, explanations and
comments in order to enlighten us and bring us closer to the mystery of ἀγάπη, where we
read the word primarily from a philological and partly philosophical perspective. We start
from the first fragment of Chapters on Love, where the author provides his definition of
love, and also of the term ἀγάπη.5
1. "Love (αγάπη) is a holy state of the soul (έστι διάθεσις ψυχής αγαθή), disposing
it to above all things (τών όντων) value the knowledge of God (τής τοϋ Θεοϋ γνώσεως). We
cannot attain lasting possession (έλθεν) of such love (τής αγάπης) while we are still attached
to anything worldly (τών επιγείων)".6
On the basis of this first sentence already, we may conclude that Maximus relates
love (αγάπη) to the knowledge of God (γνώσεως τοϋ Θεοϋ) on a gnoseological plane,
which, based on the “holy state of the soul” and absence of “attachment to anything
worldly” (τον προς τι τών επιγείων έχοντα προσπάθειαν) attaches, directs and rushes toward
his Heavenly Father. We return to this final thought later. In the next sentence, the author
looks into the origins, i.e. genesis of this love (αγάπη), saying:
2. "Dispassion engenders love, hope in God engenders dispassion, and patience
and forbearance engender hope in God; these in turn are the product of complete selfcontrol, which itself springs from fear of God. Fear of God is the result of faith in God".7
In order to understand what kind of love St. Maximus the Confessor is talking
about here, one should read the same sentence, but now inversely, where one will see that
love (αγάπη), of which Maximus and the Holy Fathers talk, is engendered first from “faith
in God” (ή εις τον Κύριον πίστις), then this faith engenders “fear of God” (φόßος τοϋ Θεοϋ),
fear engenders self-control (εγκράτεια) from doing evil, self-control brings about the virtues
of patience (υποµονή) and forbearance (µακροθυµία) which give rise to the “hope in God”
3 Massimo Confessore, Capitoli sulla carita, editi criticamente con introduzione, versione e note da
A. Ceresa-Gastaldo, Verba Seniorum № 3, Roma : Ed. Studium 1963. (PG 90, 960-1080)
4 Ibid., PG, 960 A.
5 The fragments that follow use the English translation of St. Maximos the Confessor, The Four
Hundred Texts on Love, In: Philokalia, Volume 2, Edited by G. E. H Palmer, Kallistos Ware and
Philip Sherrard, London: Faber & Faber, 1982.
6 α' Αγάπη µέν έστι διάθεσις ψυχής αγαθή, καθ' ην ουδέν τών όντων τής τοϋ Θεοϋ γνώσεως προτιµά
αδύνατον δέ εις έξιν έλθεν ταύτης τής αγάπης, τον προς τι τών επιγείων έχοντα προσπάθειαν. (PG 961 A)
7 ß' Αγάπην µέν τίκτει απάθεια άπάθειαν δέ, ή | εις Θεόν έλπίς τήν δέ ελπίδα, υποµονή καϊ µακροθυµία
ταύτας δέ, ή περιεκτική εγκράτεια έγκράτειαν δέ, ό τοϋ Θεοϋ φόßος τον δέ φόßον, ή εις τον Κύριον
πίστις. (PG 961 B)
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(έλπίς εις Θεόν), hope in turn engenders dispassion (απάθεια) and finally dispassion
engenders love (αγάπη).
Based on this we can conclude that faith and hope in God are prerequisites
engendering the virtues of fear, self-control, forbearance and, finally, dispassion (απάθεια),
which gives birth to the highest of virtues – love (αγάπη). In the fragments that follow, one
finds out further that this love counts on the reality of the supernatural, invisible principle,
standing above everything created, i.e. on the ontological, and not psychological plane:
4. The person who loves God values knowledge of God more than anything
created by God, and pursues such knowledge ardently and ceaselessly. (PG 961 C)
9. Since the light of spiritual knowledge is the intellect’s life (ό φωτισµός τής
γνώσεως), and this light is engendered by love of God, it is rightly said that nothing is
greater than Divine love.”8
As we can see, these sentences served as an explication of the first part of the first
fragment, while its second part, saying that “we cannot attain (έλθεν) such love (τής
αγάπης) while we are still attached to anything worldly (τών επιγείων)", is clarified in the
following paragraphs:
5. If everything that exists was made by God and for God, and God is superior to
the things made by Him, he who abandons what is superior and devotes himself to what is
inferior shows that he values things made by God more than God himself. (PG 961 C)
7. Since the soul is more noble than the body and God incomparably more noble
than the world created by Him, he who values the body more than the soul and the world
created by God more than the Creator Himself is simply a worshipper of idols. (PG 961 C )
Already based on these fragments we can conclude that love, i.e. the semantic field
of the term ἀγάπη that Maximus is using here, rests on two principal points: 1) direction
toward the Heavenly Father culminating in the connection with God and 2) detachment
from everything worldly, material, bodily, blood-based, fleshly, etc., i.e. dispassion
(απάθεια). Put succinctly, αγάπη represents the purest form of love of the Divine Father
possible, engendered when we rise above our affective, passionate nature.
It is clear that in these fragments St. Maximus the Confessor sublimates the entire
Christian thought on the topic of love, given not only by the Holy Fathers but also in the
Gospels, which he often calls upon. However, a question is also posed whether the previous
two points have an additional origin, perhaps semantic or etymological!? Let us shortly
consider this question. As for the use of the noun ἀγάπη, which denoted “God’s love of
man and man’s love of God”, it occurred first in the Septuagint (3, 2 century BC). The noun
was not documented in Homer. In his works we find the verbal forms, ἀγαπάζω, ἀγαπάω
(Od. 21, 289)9 and ἀγάπησα (Od. 23, 214)10. Their basic sense is “welcome, accept with
love”, especially when the person in question is a child, a guest. “It is quite related to
φιλέω, but is also by far more expressive.”11 Likewise, in Homer we find the participle
ἀγαπητός (dear, amiable, loved), which is used as an epithet for Astyanax and
Telemachus12, but not the noun ἀγάπη which appeared for the first time, as we said, in the
8 θ' ΕΙ ή ζωή του νου ό φωτισµός έστι τής γνώσεως, τούτον δέ ή εις Θεόν αγάπη τίκτει*καλώς ουδέν τής
θείας αγάπης εϊρηται µείζον. (PG 964 A)
9 Homeri opera, Odysseae, Libros XIII – XXIV, Allen, Thomas W., Clarendoniano, Oxonii, 1958.
10 Ibid.
11 P. Chaintraine, Dictionnaire etimologique de la langue Grecque, Editions Klincksieck, Paris,
Tome I, 1968., p. 7.
12 Ibid., Dictionnaire etimologique de la langue Grecque, p. 7.
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Septuagint, in the so-called κοινή, a Greek language based on Ionic, i.e. Attic dialects. So,
three facts are certain here: 1) the noun ἀγάπη is deverbative, derived from the verb
ἀγαπάω or ἀγαπάζω; 2) it occurred within the Ionian-Attic language area, in the so-called
κοινή (lingua franca), probably starting from the 3rd or 2nd centuries BC, when it began to
be more broadly used in the East; 3) as testified by Chantraine and other classicists, the
etymology of this word is – unknown.13
However, let us start from the first and third facts: this is a deverbative of
unknown etymological origin. We shall concentrate on older Homeric forms: ἀγαπάζω,
ἀγαπάω. Our assumption is that this was a compound derived from ἀγα- and ἀππα-. In
spite of Chantraine’s claim that “un rapprochement avec ἀγα- n'est pas satisfaisаnt pour le
sens et ne rend pas compte du π“14, we shall try to explain exactly this –π leaning on the
ἀγα- . As for the prefix ἀγα-, two hypotheses are possible: 1) that it derives from the root
aĝ- (*heĝ-), present in almost all Indo-European languages with an often similar meaning:
guide, support, impel15 2) that it comes from the suffix ἀγα- which serves to intensify
meaning in numerous Greek compounds, e.g. ἀγασθενής (too strong) ἀγάθεος (fully divine),
Аγαμέμνων (steadfast) etc. Although its origins are unknown,16 based on the noun forms:
ἂγη (admiration), ἂγασμα (adoration); the adjectives: ἀγαστός (wonderful); adverbs: ἂγαν
(fully, completely); verbs: ἂγαμαι, ἀγάομαι (admire, wonder, envy, be angry), we may
indirectly conclude that it is somehow related to the abovementioned root aĝ- (*heĝ-)
which essentially means: set to motion, encourage, initiate someone, hence also excite,
anger, enthuse, humor, etc.
Let us now try to explain the “mysterious π". Our assumption is that it derives
from the root -appa, with the principal meaning father (Eng. father; dad; Ger. Vater). In the
Greek language we find numerous forms: ἄππα, ἀπφά, ἄπφα, ἀπφῦς (Theocritus), while in
Tocharian B there is the word appakke (father) (indeed we find this –(a)kke in the related
word ammakki (mother).17 The case here is probably that of an “extended” root pap(p)a:
father, dad; food (Lat. pāpa, pappa; children’s word for food, meal, father; pappō –āre:
eat), which is used in Greek (just like in Latin) as a hypocorism: πάπας πατρὸς
ὑποκόρισμα18; παππίᾱς (father);19 and finally in the verb παππάζειν: daddy or dad, call
someone dad20.
Therefore, if we view and interpret the verbs ἀγαπάω and ἀγαπάζω as a compound
of two roots, ἀγα- and ἀππα-, then the form ἀγάπη provides the following sense: effect,
force, energy, action and condition bringing us to the father! A similarity between the first
fragment on love by St. Maximus the Confessor, where love, as we said, attaches, directs
and rushes toward his Heavenly Father and the etymology of the word ἀγάπη is evident.
The root –appa, i.e., pap(p)a, interpreted as a hypocoristic extension of the root pa
13 Ibid.
14 Ibid.
15 For instance in Sanskrit ájati; Avestan аzaiti; Armenian acem; Old Persian ad-aig (*aget); Old
Welsh agit, hegit; Latin ago agere egi actum (move to action); Greek ἄγω (lead) etc. (J. Pokorny,
Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, 1959., p. 4-6)
16 P. Chantraine, Dictionnaire etimologique de la langue Grecque, p. 5.
17 J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. I. Berne et Munich, Francke Verlag,
1959 -1969; p. 52.
18 Ibid., p. 789.
19 Herodotus uses this word to explain the Scythian term Ζεῦς Παπαῖος (Father Zeus).
20 J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, p. 789.
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(father),21 allows a deeper and more nuanced interpretation of the phenomenon of love
which reveals itself unto us through the word ἀγάπη. Namely, a hypocorism is, by
definition, a name we give affectionately, i.e. a variant of the name or another word used to
denote affection for a person dear to us.22 Likewise, the verb ὑποκορίζεσθαι means: behave
or speak like a child, babble23. This leads us to the conclusion that the original semantic
field of the verbs ἀγαπάω and ἀγαπάζω was primarily related to the love cherished by the
child for its father – in which the father is not seen as a strict, formidable and inaccessible
authority, but rather as someone close, warm, gentle, and protective. It is engendered in the
moment in which one recognizes the Father archetype in man. This is why in the first
fragment already St. Maximus the Confessor talks about the knowledge of God (τής τοϋ
Θεοϋ γνώσεως) as a condition to attain love – ἀγάπη. The other fragments – 4, 5, 7, 9, etc.,
only provide additional arguments to clarify the original thought, which contains the
following analogy: just like the Father at one point says “This is my Son, whom I love”
(Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός; Matthew, 17, 5), the son, upon recognizing the face
of the Father, could say: “this is my Father, Whom I love” (ἀγαπητός). The issue here is,
therefore, that of one kind of love, which is engendered on a two-way road, between Father
and Son and Son and Father. As we have said, the original, i.e. older Homeric meaning of
the verb ἀγαπάω and ἀγαπάζω was: "‘welcome, accept with love’, especially in terms of a
child, a guest”24. We remind the reader that Christ said: “Let the little children come to me,
and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these” (Matthew 19,
14; 18, 3). He obviously “welcomed and accepted them with love”, as the children did Him,
in a word, fully aligned with the semantic field of the verb ἀγαπάω! On the other hand, the
question is posed why the action of the verb ἀγαπάω covers not only a child but also, as we
have seen, a guest!? Namely, there is no culture on earth which has not developed a
specific, highly-esteemed view of the guest. In desert and nomadic peoples, highly civilized
complex societies, and small tribes alike, the guest has always been considered a messenger
of God. In other words – the guest metaphorically points to God, acts as God’s
replacement, and therefore he is the one “welcomed with love”. It was only a matter of time
when the action of the verb ἀγαπάω would take its noun form ἀγάπη. This indeed
happened, some time in the 3rd or 2nd century BC. Therefore, the semantic field of the word
ἀγάπη first denoted a child’s love of its father. Then, this meaning was transferred from
father to son, and finally, from host to guest, who had long been God’s replacement, where
in Christianity the “guest” became the “neighbor”. In any event, this love (ἀγάπη) was
always freed from any “earthly” passion, certainly starting with Homer, and until the
appearance of the first Christians. This is exactly the love discussed by St. Maximus the
Confessor, and also by the Holy Fathers before and after him.
21 We assume that the roots of these words -appa and -pap(p)a originate from the sound produced by
babies, *pa for the father, which is only reduplicated, as in children's talk: pa-pa (also in the word:
ma-ma for mother). Actually, the same (non-reduplicated) root *pa is found in all Indo-European
languages, e.g..: Old English fæder; English father; Old Saxon fadar; Old Frisian feder; Dutch vader;
Old Irish athir; Old Norse faðir, Old High German fatar; German vater; Gothic аtta; Sanskrit pitar-,
Latin pater, Old Persian pita, finally, Greek: πατήρ, which also comes from PIE *pəter- (father).
22 Hypocorisms are created in one of the following ways: by shortening proper names, by adding
diminutive suffixes, or by imitating child speech, which often entails the reduplication of forms, e.g.
pa-pa, ma-ma, ta-ta, etc. Our hypothesis is that the root -pap(p)a occurred precisely in this way!
23 Gustav E. Benseler, Adolf Kaegi, Benseler Griechisch-Deutsches Wörterbuch, Leipzig, VEB
Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1990.
24 P. Chantraine, Dictionnaire etimologique de la langue Grecque, p. 7.
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By this we have shown that the semantic field of the word ἀγάπη used by
Maximus here indeed rests on two principal points: 1) direction toward the Heavenly Father
culminating in the connection with God and 2) detachment from everything worldly,
material, bodily, blood-based, fleshly, etc., i.e. dispassion (απάθεια). The final thing
remaining for us is to look into his understanding of the concept of dispassion (απάθεια)
and whether it stands in opposition to the semantic field of ἀγάπη.
St. Maximus the Confessor discusses dispassion shortly, when he says: 36.
“Dispassion is a peaceful condition of the soul (ειρηνική κατάστασις ψυχής), in which the
soul is not easily moved to evil.” 25
There is a visible similarity between this “peaceful condition of the soul” and the
“holy state of the soul” (διάθεσις ψυχής αγαθή) from the first fragment, in which he defines
love (ἀγάπη). This means that we can put an equal sign between dispassion (ἀπάθεια) and
love (ἀγάπη), regardless of the fact that in the second fragment he says that ἀπάθεια
engenders ἀγάπη. Their common property however is seen in the condition of the soul
which “is not easily moved to evil” (καθ'ην δυσκίνητος γίνεται προς κακίαν).
On the other hand, he defines passion in the following way: 35. “A culpable
passion is an impulse of the soul that is contrary to nature (παρά φύσιν).” 26 However, to
understand the “impulse of the soul contrary to nature”, one should consider further
statements:
38. If love is long-suffering and kind, a man who is contentious and malicious
clearly alienates himself from love. And he who is alienated from love is alienated from
God, for “God is love”.27
40. We actively manifest love in forbearance and patience towards our neighbor,
in genuinely desiring his good, and in the right use of material things.28
The key word is the final one: τό µετά ορθού λόγου χρήσασθαι πάσι τοις πράγµασι!
Namely, passion (πάθος) is sinful (ψεκτόν) because it deviates from the true logos, true
meaning (τό µετά ορθού λόγου) of the use (χρήσασθαι) of things (πάσι τοις πράγµασι). That
is why it is "an impulse of the soul contrary to nature" (κίνησις ψυχής παρά φύσιν). When he
says "contrary to nature" (παρά φύσιν) he means: contrary to the logos for which it has been
created. Therefore, love of which St. Maximus the Confessor talks is ἀγάπη, a kind of
gentle, passionless love, or perhaps it would be more precise to say – suprapassionate, pure,
and innocent, as in a child. Only this love has the power to bring one to the Father, only
through this love does the Father have the power to get closer to the “son”, finally, only
through this love does the “guest” become our neighbor. As we can see, all the elements
listed above comprising the semantic field of the term ἀγάπη, “son-father-neighbor-guest”
are present in one way or the other in almost every statement written by St. Maximus the
Confessor. The only difference lies in the fact that the given elements become elevated
from a “Homeric”, psychological level to an ontological Christian level, which receives its
most developed, most profound and most exalted theoretical form with Maximus the
25 λστ' Απάθεια έστιν ειρηνική κατάστασις ψυχής, καθ'ην δυσκίνητος γίνεται προς κακίαν. (PG 968 B)
26 λε' Πάθος έστι ψεκτόν κίνησις ψυχής παρά φύσιν. (PG 968 A)
27 λη' Εί τής αγάπης έστι τό µακροθυµείν καϊ χρηστεύεσθαι, ό θυµοµαχών και πονη-ρευόµενος
αλλότριος δηλονότι τής αγάπης καθίσταται* ό δέ τής αγάπης αλλότριος τοϋ Θεοϋ έστιν αλλότριος,
εϊπερ ό Θεός αγάπη έστι. (PG 968 B)
28 µ' "Εργον αγάπης έστιν ή εις τον πλησίον έκ διαθέσεως ευεργεσία καϊ. µακροθυµία και υποµονή καϊ,
τό µετά ορθού λόγου χρήσασθαι πάσι τοις πράγµασι. (PG 968 C)
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Confessor. Moreover, his theological and philosophical piece dedicated to the concept of
love may be regarded as the final, mature fruit of the first, original idea contained in the
term ἀγάπη – the idea of the force, divine energy having the power to bring us to our
common Father.
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Бранко Горгиев
СЕМАНТИЧКО-ЕТИМОЛОШКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ТЕРМИНА AGAPE
У овом раду бавимо се питањем хришћанске употребе термина agape, у
семантичком, етимолошком, философско-теолошком и историјском смислу – од
Хомера до св. Максима Исповедника. С обзиром да је филозофско-теолошка
елаборација проблема љубави доживела својеврсну кулминацију у делу св. Максима
Исповедника, у раду се концентришемо на употребу термина agape у његовом делу
Главе о љубави. На основу анализе ових фрагмената и етимолошког тумачења речи
agape закључили смо да је она изворно садржала идеју о сили, енергији божанској
која има моћ да нас приводи нашем заједничком Оцу.
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СТАВ СВЕТОГ ГРИГОРИЈА ПАЛАМЕ
О ЈЕЛИНСКОЈ ФИЛОСОФИЈИ И СВЕТОВНОМ ЗНАЊУ
Апстракт: Неизбежна тема у било каквом говору о богословском
сведочењу Цркве јесте и став Цркве према философији и њеном односу према
искуственој теологији спасења коју Црква проповеда. Да би разумели став Цркве о
овом проблему покушаћемо да кроз став Светог Григорија Паламе према
философији разјаснимо значење појма философија, како за Светитеља (Цркву)
тако и за његове противнике (заступнике схоластике) са којима је Светитељ био у
полемици. То је неопходно урадити и због чињенице да је нама савремено разумевање
философије различито од онога што налазимо код Светих Отаца, што додатно
компликује разумевање црквеног става према философији.
Кључне речи: Бог, човек, благодатнобиблијско Откровење, теологија,
истинита философија, философија, биће, град, световно знање.
У својој полемици са Варлаамом, Свети Григорије Палама доста простора
посвећује критици старогрчке мисли на којој се оснивала Варлаамова критика
исихаста. Полемишући против Варалаама, Светитељ је бранио благодатноискуствену теологију Цркве од погрешних (философских) неоткровењских учења
о Богу1. Са друге стране, сигурно је да нам је грчка филозофска мисао подарила и сам
израз теологија који је био одређеног садржаја и функције2. За старе Грке теологија
је, пре свега, била реч о богу (боговима), а не реч Бога људима3. Као таква, теологија
је код старогрчких философа водила ка чистој метафизици. Јасно можемо да кажемо
да је теологијафилософије старих Грка била мисао о природи (суштини), која је
1 На тај начин је одбачен покушај римо-јелинизације Цркве кроз схоластичку злоупотребу како
старогрчке философије, тако и Библијскоготкровења. Схоластичка теологија коју је заступао
Варлаам јесте насиље над старогрчком философијом будући да у списима философа тражи оно
што није могло ни постојати, а то је реч о Светој Тројици, стварању ни из чега, о богопознању
Библијског Бога и сл. Самим тим је поништавање Библијског откровења као богочовечанског
дела. Свето Откровење не само да је поистовећено са напорима старогрчких философа, већ им
је и сусштински подређено. О полемици Светог Григорија Паламе против Варлаама, као о
директном сукобу црквено-искуствене теологије и (већ тада) римокатоличке схоластичке
доктрине, видети: ΜΑΤΣΟΥΚΑ, 2006, 73–109. Такође, видети о томе: ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗ, 2002, 13–
18 и даље.
2 «Ὀρθῶς, ἔφ’ ἀλλ’ αὐτὸ δή τοῦτο, οἱ τύποι περὶ θεολογίας τίνες ἂν εἶεν;», ΠΛΑΤΩΝΟΣ, 1895,379.У
српском преводу (Platon, 2002, е 379) је израз „теологија“ преведен са „говор о боговима“, што
ствара проблем у разумевању цитираног. Види:Jeger 2007,11.
3 Види: Jeger 2007, 145 и даље.
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прaоснов свега4, али то није природа и суштина коју знамо из благодатнобиблијског
Откровења. Темељну разлику између философског учења и библијског Откровења о
пореклу света и човека јасно описује А. Бичков својим ставом да „за разлику од
стоичке, Цицеронове, Ермогенове и њима сличних теорија, код хришћанских
мислилаца акт стварања није само акт преображавања безобличне материје у уређени
космос, већ се показује као мистерија стварања самог бића из не бића“5.
Светитељ је, следујући Светим Оцима, јасно одбацио философско
учење/учења о начињу стицања и о садржају прве философије (философску
теологију6). За разлику од философа Светитељ – израз истинска философија, такође
у својим делима наглашава да се бори против лажних богословских учења Варлаама
филозофа и његове филозофско-теологизирајуће аргументације, а не против сваког
учења (науке)7. Другим речима, Свети Григорије Палама одбацујући теологизирајућу
философију износи спасоносна теолошка искуства Цркве. У својој полемици,
Светитељ не одбацује науку, али одбацује филозофску метафизику (онтолошку и
персоналну) засновану на темељима (само)људског палог ума која суштински
одбацује Свето Откровење8.
4 Могло би се рећи да праначело из кога је све у филозофији проистекло јесте прабиће
(безимено, бесполно) το όν. Код песника је именовано као хаос – праначело од кога је и ка коме
је све, али увек несазнајно и неприступачно, другоприродно, и непријатељско за човека. Код
философа је то Једно, са истим карактеристикама према човеку (види о томе Koplston1991, 112
и даље). Међутим, човек откривајући то праначело открива своју трагедију неслободе од истог
праначела које иде неким својим токовима итд. „Čega je bilo kada još uvek nije bilo ničega, kada
nije postojalo ništa? Na to pitanje Grci su odgovarali pričama i mitovima.U početku, ono što je prvo
postojalo bio je Ponor; Grci ga zovu Chaos. Šta je ponor? To je praznina, mračna praznina u kojoj se
ništa ne može razaznati. Prostor pada, vrtoglavice i zbrke, bez kraja, bez dna. Uhvaćeni smo u taj
Ponor kao u ogromno ždrelo koje bi sve progutalo u istu neprozirnu noć. U početku, dakle, ne postoji
ništa osim Ponora, slepog bezdana, mračnog, bezgraničnog“ (Vernar, 2002, 12). Цитирано за Хаос
може се у потпуности применити и на Једно код философа.
5 Бичков, 2010, 229.
6 „Reč „teologija" je mnogo starija od pojma prirodne teologije i varonovske trihotomije. Αli ona je
posebna tvorevina grčkog duha.12 Ova činjenica nije uvek ispravno shvaćena i zaslužujeda se posebno
naglasi jer se ne odnosi isključivo na samu reč, nego pre na stvar koju ona izražava. Teologija
predstavlja stav uma, koji je specifično grčki i u vezi je s velikim značajem koji su grčki mislioci
pripisali logosu. Jer, teologija znaci približavanje bogi ili bogovima (theoi) putem logosa. Grci su
tako počeli da problematizuju pojam boga“ (Jeger, 2007, 11). Јошотомевидети: Koplston1991, 313.
Неопходно је напоменути да се у Аристотеловој теологији не говори о свету и човеку као о
Божијој творевини, па самим тим и циљ света и човека је другачији од Откровењског, види:
ΖΕΜΒ 1979, 160.
7 „А када кажем „учења”, немам на уму она учења која изучавају величину и кретање неба и
небеских тела и све оно што је последица тога, нити имам на уму учења о земљи и о ономе што је
око земље, о металима и драгом камењу скривеним у њој, нити, опет, учења о ономе што се у
ваздуху збива због двојаких испарења14“ (Свети Григорије Палама 2012c, 1,1,3 стр. 66). О методу
који је заступао и користио Варлаам видети ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ 1991, 17. Излажући богословље Цркве,
Светитељ се служи општим образовањем и познавањем филозофије (када користи нпр. Хомера
или говори о учењима Питагоре, Платона и Сократа указујући на промашаје у њихове промашаје
– Свети Григорије Палама 2012c, 1,1; 3, 2, 26.), не да би градио компромисну истину са њима, већ
да би објаснио богооткривену истину Светог писма. Светитељ не уграђује њихове ставове као
истините или могуће истините у неку свеобухватну научно-теолошку истину. Напротив, јасно је
да су ти примери ту ради приближавања уху слушаоца, а не као елементи истине. Могло би се
рећи да су ти примери нужно помоћно средство.
8 А тиме и боговиђења и обожења човека у Цркви (у Богочовеку Христу).
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Мора се нагласити да неразумевање става Св. Отаца према философији
доводи до два дијаметрално различита гледишта о томе: по једном, Свети Оци су
били непријатељски расположени према философији; по другом – Свети Оци су били
не само наклоњени философији већ су и директни настављачи исте, па испада, на
крају, да је и њихово богословље плод развоја античке философије кроз
хришћанство9. Додатни проблем у свему томе је и то да се данас под филозофијом
најчешће мисли на својеврсну примењену науку10 која је ту да осмисли и међусобно
повеже чињенице до којих долази наука на свом путу истраживања, тј.
9 У том духу је написана и студија: Од маске до личности Високопреосвећеног Митрополита
Прегамског Г.Г. Јована Зизјуласа, где он каже: „Διὰ νὰ φθάση ἡ ἑλληνικὴ σκέψις εἰς τὴν τόσον
ριζικήν ἀναθεώρησιν τῆς ὀντολογίας της, προηγήθησαν δύο βασικαὶ ζυμώσεις εἰς τὸν χῶρον τῆς Πατερικῆς
Θεολογίας“. – Ζηζιούλα 1977, 297, и даље у тексту. (Цитирану студију на српски је превео
Митрополит Амфилохије Радовић). У студији се провлачи апологија старојелинске мисли као
оне која је најпресудније утицала на теологију Цркве, тако да је семе теологије било
подједнако посејано у Светом писму и у старогрчкој философији. Разлика је „само“ у томе што
је библијско откровење некако недовољно разумљиво и неспособно да само објави спасоносне
истине човеку. Старозаветни Пророци и старогрчки философи прећутно и привидносе
изједначују, јер су Свети Оци (по логици Високопреосвећеног), уз помоћ старогрчке
философије, „довршли“ Свето Откровење, тј. „објаснили и развили“ га. Следећи такав став
Високопреосвећени Митрополит је успео да „позна“ тајну постојања Свете Тројице. Реагујући
на овакве ставове Високопреосвећеног Митрополита, професор Догматике на Аристотеловом
Универзитету у Солуну г. Мардзелос следећи Светим Оцима каже: „Ἔχουμε τή γνώμη ὅτι ή θέση
αὐτή τοῦ Σεβασμιοτάτου, παρά τό γεγονός ὅτι τόν ἐξυπηρετεῖ στήν τριαδολογική θεμελίωση τῆς
ὀντολογίας τοῦ προσώπου πού ἐπιχειρεῖ, δέν στηρίζεται στήν τριαδολογική διδασκαλία τῶ ν
πατέρων. Γιά τούς πατέρες τῆς Εκκλησίας ὁ ἀποφατισμός, πού ἀποτελεῖ άμεση γνωσιολογική συνέπεια
τῆς ὀντολογικῆς διακρίσεως μεταξύ κτιστοῦ καί ἀκτιστου, δέν ἀναφέρεται μόνο στήν ἄκτιστη οὐσία τοῦ
Θεοῦ ἤ ἔστω καί στίς ἄκτιστες ἐνέργειές του, ἀλλά καί στό «πῶς ἐστιν» τοῦ Θεοῦ, δηλ. καί στόν ἄκτιστο
τρόπο τῆς ὑπάρξεως τῶν προσώπων τῆς Ἁγ. Τριάδος. Καί αὐτό ἀποτελεῖ κοινή διδασκαλία ὅλων τῶν
6
μεγάλων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας . Χαρακτηριστικότερος ἐκπρόσωπος τῆς διδασκαλίας αὐτῆς, πού τήν
ἀναπτύσσει μάλιστα ἐκτενῶς γιά πρώτη φορά στήν ιστορία τῆς πατερικῆς θεολογίας, εἶναι ὁ Μ. Βασίλειος. Ὁ ἀποφατισμός ἀποτελεῖ γι’ αὐτόν τό καταλληλότερο ὅπλο, προκειμένου νά ἀντιμετωπίσει τήν
ἄποψη τοῦ Εὐνομίου ὅτι γνωρίζει ὄχι μόνο τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί τόν ἀκριβή τρόπο τῆς ὑπάρξεως
τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγ. Πνεύματος“. – Μαρτζέλος 2009, 85–86. („Наше је мишљење да се овај став
Високопреосвећенога, упркос чињеници да му он служи у тријадолошком утемељењу
онтологије личности, које предузима, незаснивана тријадолошком учењу Отаца. За оце Цркве
апофатизам, који чини непосредну гносеолошку последицу онтолошког разликовања између
створеног и нествореног (κτιστούκαιακτίστου), не односи се само на нестворену суштину
Божију или чак и на нестворене енергије његове, него и на то «како постоји» Бог, тј. на
нестворени начин постојања лица Свете Тројице. И ово чини заједничко учење свих великих
Отаца Цркве6. Најкарактеристичнији представник овога учења, који га развија заиста широко
по први пут у историји отачке теологије, јесте свети Василије Велики. Апофатизам представља
за њега најприкладније оружје, са којим ће се супротставити ставу Евномија да познаје не само
суштину, него и тачан начин постојања Сина и Светога Духа.“ – превод са грчког Протосинђел
Симеон у Свети Кнез Лазар, Бр 2 [26] (1999), pp. 37–47, доступан и на http://www.
pravoslavlje.net/doc/apofaticki.karakter.nacina.postojanja.lica. svete.trojice.pdf.) Такође, видети о
теологији високопреосвећеног Митрополита Пергамског и Ларше 2014, 705–719. У истом
правцу је окренута и студија Вогел, 2012, 349–358. Једном речју, такво постављање односа
између благодатне теологије Цркве и старогрчке философије јесте понављање става Варлаама
против кога је полемисао Свети Григорије Палама.
10 О својеврсној метаморфози односа према философији види Uzelac 2011, 2–4. О философији
као о првом плоду (првој примењеној науци) видети Κύρκος, 1995b, 196.
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κοσμοθεώρησης11. У тако схватаној философији метафизика је само виша физика, те

зато не чуди што се тежи да теологија „у хармоничном складу са философијом и
науком образује слободну теософију или целовито знање. Слободна теозофија је
органска синтеза теологије, философије и емпиријске науке”12. Иако се спомиње
теологија, у оваквим оквирима и у тако постављеном циљу суштински не постоји
место за теологију онако како је њу схватао и сведочио Светитељ. Наравно да је
овакво примењено схватање појмова теологија и философија само још више отежало
разумевање Светог Григорија Паламе, односно језика и сведочанства Цркве и довело
до суштинске одрођености у разумевању тих појмова између нас и Светитеља.
У својој класификацији филосфија, Свети Григорија Палама, за разлику од
Светог Максима Исповедника који разликује библијску и јелинску философију13,
(јасније) уводи и природну философију. Очигледно је да природна философија служи
Светом Григорију Палами да би могао да направи јасну разлику између природних и
натприродних дарова могућности богопознања, са једне стране, и неприродног
трагања за знањем код Јелина. На основу дела Светог Григорија Паламе видимо да он
разликује три врсте философије, и то: а) природна философија – која је плод
природног дара ка сазнању који је човек добио од Бога, као помоћ у богопознању; б)
философија која „представља јелинску јерес“; в) истинска философија. Светитељ је у
сваком погледу настављач светоотачког, па и Максимовог сведочанства о тајни
спасења (обожења) човека.
I
а) Природна философија – која је плод природног дара ка сазнању који је човек
добио од Бога, као помоћ у богопознању14. Дар природног сазнања је човеку омогућавао
да препозна и разуме знаке богоприсутности у природи који су му говорили да постоји
Творац свега, и да ништа од видљивог или невидљивог није Бог. Тим даром Адам је био
обдарен више од било ког другог човека, јер је Адаму, више но икоме другоме после
њега, била својствена природна мудрост, иако он, пре свих других, није сачувао образ
Божији15. Међутим, „Човек се огреховио управо тамо где је требало да оствари своје
назначење – у домену воље. Овде је почетак зла....“, али и поред тога „природно семе
11 Видети о значењу појмова κόσμος и κοσμοθεώρησης у философији Κύρκος 1995a, 111–112.
12 Соловјев, цитирано према Janićijević, Beograd, 152.
13 Свети Максим „је разликовао два вида философије: библијску и јелинску, дајући предност,
наравно, првој. ... Философија Јелина је ипак у великој мери боловала од греха: од чулности.
Овај њен суштински недостатак Преп. Максим добро зна: он указује на грешно незнање више
идеалне силе код јелинских философа, ... сматра да су недостојни звања љубомомудривих они
међу њима су се зауставили на спољашњем чулном созерцању и нису били у стању и нису
хтели да спознају Бога на основу Његових творевина....Отуда се он према класичној
философији углавном односио негативно“ (Епифанович 2006, 158–160).
14 „А ако неко вели да је философија природна зато што је дата од Бога,123 тај истину говори и
не противуречи нама, нити износи оптужбе оних који је на рђав начин користе и који су је на
крају срозали на раван противприродног; њихова осуда је тиме још већа јер нису богољубиво
користили то што је од Бога“ (Свети Григорије Палама 2012c,1,1,14).
15 Свети Григорије Палама 2012c,1,1,22. Неопходно је нагласити да сведочанство Светог
Григорија Паламе о Праоцу Адаму нема никаквих додирних тачака са учењем исламске
метафизике о Адему (Адаму) [види Hafizović, 1987, 146, 179 итд.]. О разлици између исихазма
и исламске метафизике (пре свега суфизма) види у наведеним (у овом раду) делима CORBIN-а,
као и Tehran Halilović, Seid Halilović, Muamer Halilović 2014.
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добра није потпуно уништено преступом, што сведоче силе добра [у човеку], по којима
[природа] ће поново узрасти и кроз васкрсење вратити јој се првобитна природна
величина и красота“16. Међутим, сам по себи тај дар није био довољан за пуноћу
богопознања и обожење човека. Десио се Адамов пад у грех.
Свети Григорије Палама није био против ове филозофије коју сматра
корисном, јер са њом, кроз проучавање света, човек може да организује свој
свакодневни живот на најбољи начин усмеравајући га ка Богу, „а душа задивљена
творевином и удубљена у њено разумевање, непрекидно прославља Творца и кроз тο
чудо бива вођена ка ономе што је од саме творевине веће“17. Овде је добро нагласити
да Црква, а тиме и Свети Григорије Палама, никада није мешала природну
философију (науку) са благодатном теологијом Цркве18.
II
б) философија која „представља јелинску јерес“19.
Полазишна тачка у критици старогрчке филозофске мисли код Светог
Григорија Паламе је истина да је злоупотреба дара природне философије имала за
последицу немогућност достизања благодатне (истинске) философије. Демонска
злоупотреба овог дара навела је човека да кроз грех исти преусмери на странпутицу
на којој Творац постаје творевина и обрнуто – творевина (човек) је постао творац
бога. Парадокс човека је у чињеници да је од пута ка Богочовеку окренуо ка
човекомишу који умишља да је човекобог20.
Оквир или место на коме се ова злоупотреба развила није био Рај, већ град –
новоосновано место као замена за Рај која има тедененцију да у свему постане
негација Раја21. Можемо слободно рећи да је философија дете, и душа града, које се
16 Свети Максим Исповедник, Таласиjу 26, (PG 90, 349B). Цитат Светог Максима преузет
према наводима и преводу из дела Тајна спасења по Светом Максиму Исповеднику, епископ
Артемије (Радосављевић), Београд, 2014, 130
17 Слова у одбрану светих исихаста, 1,1, 20.
18 Разлика између благодатне и научне теологије јесте разлика између нествореног и
створеног у њиховим темељима. Благодатној теологији је темељ откровење Нествореног у
створеном. Отуда богослови Цркве „не на основу властитог умовања него следећи свештене
Списе“ богословствују. Код Светих Отаца богословље не долази споља већ изнутра, тј.
богослов иде од Бога ка свету, а не од света ка Богу. На тај начин је сачувана богооткривеност
Светог Откровења, али и слобода човека као саучесника у Откровењу којим се Бог објављује
својој творевини. О томе још видети ΜΑΤΣΟΥΚΑ, неведено дело.
19 Свети Григорије Палама 2012c, 1,1, 4.
20 Види Преп. о. Јустин (Ћелијски), 1999.
21 Овде се под градом подразумевам град који је постао разлог и циљ човековог начина
постојања, а не проста људска насеобина. Град који је сам себи циљ убија слободу човека од
закона пале природе и утврђује је у њој. Својим коренима град, као дело Кајина и његових
потомака (Пост. 4), урођену жеђ човека за Богом и тежњу да се ослободи од греха и смрти –
које је Адамов пад наметнуо човеку – код човека каналише у философију и законе који
произилазе из ње, заједно са свим боговима који такође постоје само ради тих закона. О
повезаности града, у библијским оквирима,са Кајином и његовим потомцима (Кулом
Вавилонском) Јеремија Фундас каже следеће „Η γενεά του Κάϊν (4, 17–24)… „Στην παράγραφό
μας εδώ διαβάζουμε για τους απογόνους του Κάϊν, του αρχηγού της κακής γενεάς, πού παρουσιάζονται
να δημιουργούν πολιτισμό και να χαίρονται στην αστική ζωή. Η περικοπή κλείνει με ένα υπερήφανο
τραγούδι του Λάμεχ, ο οποίος μας παρουσιάζεται ως πολύ σαρκικός και περισσότερο οργίλος από τον
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труди да га уреди и осмисли. Међутим, душа града се породила из нагомиланих
друштвено-социјалних проблема живота мноштва људи на једном месту22. У том
светлу, философија је социјални феномен који нуди решења за социјалне проблеме
без обзира да ли говори језиком физике или метафизике23. Отуда Светитељ тврди да
праве (благодатне) мудрости код философа нема и није је било, јер је њихова мудрост
„почивала у творевини коју су они испитивали; читав живот изучавајући законитости
творевине, доспели су до нејасне представе о Богу јер нам природа и творевина
пружају много повода за то, а демони их својим демонским лукавствима нису
спречавали у томе. Јер, како би они сами били сматрани боговима ако у човеков ум
не би продрла никаква представа о Богу? Сходно томе, истражујући природу свега
што је чулно опазиво, дошли су до представе о Богу, али не такве која је достојна
блажене природе и која јој приличи; јер, „потамне неразумно срце њихово” од
злокобних наговора лукавих демона“24. Када Светитељ тврди да философија
„представља јелинску јерес“, говори конкретно о стоицима, међутим, имајући у виду
контекст у коме говори и о другим философима (философским школама), јасно је да
је за Светитеља старогрчка философија била јеретичка и неспојива са хришћанством.
По Светитељу старогрчка философија је појава у којој „Сваки појам (тј.
логос, реч) супротстављен је неком другом појму“ што значи да је и њему самом
противан неки други појам; и не може се наћи појам који односи коначну победу и не
зна за пораз. Показали су то Јелини и њихови мудраци, који непрекидно оповргавају
једни друге, а и сами бивају оповргнути наизглед јачим доказима25. Као таква,
старогрчка философија је природни дар сазнања26 преусмерила и претворила у
демонски нагон сазнања27 коме циљ није богопознање већ многоциљна бесциљност,
и зато „ми, заједно са Братом Господњим, јелинску мудрост називамо ђаволском124
зато што је она препуна противуречности и зато што у себи садржи безмало свако
заблудно учење, а нарочито зато што је одступила од свог циља – а то је
богопознање“28. Јасно је да је у процесу одрођавања човека од Бога за Светог
Григорија Паламу пресудна чињеница првородног греха који је помутио човекову
природу усмеривши човека на пут супротан Богу29.
πρόγονο του Κάϊν. Μαζί με την αύξηση του πολιτισμού, λοιπόν, έχουμε και αύξηση της διαφθοράς. …
εδώ ο Κάϊν είναι ο κτίστης της πρώτης πόλεως, ο πρόγονος των κτηνοτρόφων, των μουσικών, των
σιδηρουργών και ίσως των θυγατέρων των ανέσεων και των ευχαριστήσεων της αστικής ζωής (22) … η
ιδία αποδοκιμασία της αστικής ζωής επανευρίσκεται στην Γιαχβική διήγηση του πύργου της Βαβέλ
(11,1–9)“ (Φούντας, 2004, 40, 349).
22 О томе видети Vernan,1990, 42–50.
23„Философија са једне стране тежи да објасни природу и покрете бићâ, а са друге да одреди
принципе друштвеног живота“. – Христу, http://www.verujem.org/teologija/phristu_palama.htm
09.03.2015. 12:07μμ.
24 Свети Григорије Палама 2012c, 1, 1, 17–18.
25 Свети Григорије Палама 2012c, 1, 1,2.
26 „...ум световних философа јесте дар Божији коме је урођена здраворазумска мудрост, али је,
изопачен рђавим саветима лукавога, стекао лудачку и лукаву и безумну мудрост у виду
сопствених поимања и учења“ (Свети Григорије Палама 2012c, 1, 1, 19).
27 „Уосталом, пошто је саздан од Бога, и демонски ум по својој природи поседује мо-гућност
поимања, али ми ипак нећемо рећи да је и његово деловање (тј. енергија, прим. прев.) од Бога,
иако је саму могућност тог деловања задобио од Њега, тим пре што се ово деловање заиста
више може назвати безумљем него умовањем“(Свети Григорије Палама 2012c, 1. 1, 19).
28 Свети Григорије Палама 2012c, 1. 1, 19.
29 Речи Светог Григорија Паламе да „онај ко хоће да задобије целовит образ Божији и да доспе
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Философија постоји у граду заједно са религијом трудећи се преузме
потпуно човека града. Парадокс философије је у томе да она, тежећи ка свом
остварењу, истовремено сама себе урушава критикујући постигнуто, јер људски
разум, њен творац, нестабилан је основ30. Због тога се десило да је философија
постала религиозна идеологија која у пракси (као и религија) од својих присталица
захтева знање њеног учења, али и веру да је оно апсолутно исправно и коначно. Тако
се у граду јавља синтетичка антитеза религије и философије које обе имају исти циљ
– човека. Пример за то је и неоплатонизам, који је, такође, покушао да измири
религију и философију али у оквирима философије31.
Оваква философија је творевина (само)човековог (палог)разума. Човеков
разум се користи природним даром сазнања, али на погрешан начин, и претвара га у
демонско умовање32. Споља посматрано, таква философија тражи Бога, али га у
ствари сама производи на основу посматрања природе и логичких силогизама. За
Аристотела философија обухвата „ὥστε τρεῖς ἂν εἶεν φιλοσοφίαι θεωρητικοί, μαθηματική,
φυσική, θεολογική“33 – најузвишенија философија је теологија, јер је говорила о првом
и највишем бићу34 – међутим, то највише биће је човек открио, произвео сам својим
до познања истине, треба више од свега да се стара о прозорљивости своје душе да се удаљи од
греха, да делатно изучава закон заповести, да стекне сваку врлину и да се кроз молитву и
истинско созерцање врати Богу. Јер, чак и ако изучиш природну философију од Адама до
самога свршетка, без чистоте ћеш више бити глупак него мудрац“ (Свети Григорије Палама
2012c,1, 1, 3) – у потпуној сагласности са сведочанством Светог Максима Исповедника о
погубном дејству греха на природне силе човекове које су постале страсти. О истој теми Свети
Максим каже следеће: „Ове страсти, као и остале, нису првобитно саздане са јестеством
човековим, јер би у противном оне водиле одређењу (είτόνόρον) тог јестества. Научивши се од
великог Григорија Ниског, говорим да су оне ушле [у природу човекову] као последица
отпадања од савршенства, и тако прирасле неразумном1 делу јестества. Кроз њих се, уместо божанског и блаженог образа (=иконе), преступљењем [заповести] у човеку одмах
пројавила и показала његова сличност са неразумним [бесловесним] животињама
(άλογων ζωων). Јер је требало да, кроз затамњење достојанства разума3, које је слободном
вољом (γνωμικώς) себи привукло, јестество човека заслужено добије казну. Тако је премудро
устроио Бог5 да би човек осетио своје логосно превасходство (λογικής μεγαλονοίας)“ – преузет
превод из Свети Максим Исповедник, Одговори Таласију, LX, 2004–2005.
30 „Filozofirati znači prije svega stalno se „vraćati" u temelj i početak te ga otvarati za bitno pitanje i
moguću preinaku“ (Barbić, 1995, 9, 17).
31 Види: Κωσταρα 1994, 275.
32 „Јер шта се на Њему не може видети, од постања света могло се познати и видети на
створењима, и Његова вечна сила и божанство, да немају изговора. Јер кад познаше Бога, не
прославише Га као Бога нити Му захвалише, него залудеше у својим мислима, и потамне
неразумно срце њихово. Кад се грађаху мудри, полудеше. И претворише славу вечног Бога у
обличје смртног човека и птица и четвороножних животиња и гадова. Зато их предаде Бог у
жељама њихових срца у нечистоту, да се погане телеса њихова међу њима самима; Који
претворише истину Божију у лаж, и већма поштоваше и послужише твар него Творца, који је
благословен ва век. Амин“(Рим 1, 20–25).
33 Αριστοτέλους 1933.
34 То и сам Аристотел потврђује када каже: „οὐ γὰρ ἄδηλον ὅτι, εἴ που τὸ θεῖον ὑπάρχει, ἐν τῆ τοιαύτη
φύσει ὑπάρχει“ (Αριστοτέλους, исто). Овде је неопходно напоменути да Аристотел никада у Цркви
није постао меродаван учитељ духовности (тј. богопознања и човекопознања), као што је био у и
остао у исламској метафизици. Знаменити шиитски метафизичар Al-Farabi (Abu Nasr Muhammad
ibn Muhammad ibn Tarhanibn Uzalagal-Farabi) је стекао назив Magistersecundus, јер Аристотел је
био за муслимане Magisterprimus. Al-Farabi је „tražio i opažao sklad između Platona i Aristotela (pisca
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умом и оно као такво није прелазило границе (палог) човека, а тиме ни космоса35.
Слободно можемо рећи да је код Старих Грка филозофија рађала теологију преко
које ступа у синтезу са религијом36. На тај начин утемељена философија и теологија
произвдена од исте апсолутно су неприхватљиве за Цркву, јер собом, суштински,
негирају Библијског Бога, али и човека као слободну творевину Слободног Бога.
Свети Григорије Палама ту тежњу да се изједначи благодатно – искуственооткривена
Истина са чисто људским (палоприродним) умовањем препознаје код Варлаама и
против ње се бори. Светитељ упозорава сваког ко тражи истинску философију
следећим речима: „свим силама се чувај испразне заблуде световне философије. Или,
још боље, похитај да, уз помоћ усрдних молитава и оздрављујућих речи које кропе и
очишћују, и ти очистиш себе, јер је очито да си, тиме што се својим речима ниси
супротставио обесвећеном знању и ниси исказао негодовање због њега, и ти сам
пригрлио такво знање, као што је очито и да се дивиш ономе који Велијарову
енергију погрешно схвата као енергију и благодат благога Духа“37.
Мала дигресија
Феномен Филона Александријског38
Овде је неопходно да се каже пар ствари о Филону, не само зато што се
Светитељ у својим проповедима дотицао Филонове философије. Наиме, Светитељ се
осврће на Филона и Јосифа Флавија анализирајући њихов став о броју 7.
оповргавајући њихов символизам који користе да би оправдали свој монизам,
истовремено показујући да Истина коју Црква сведочи није наслеђе Филона
Александријског. Филон је у време Светитеља био веома цењен, а и данас се истиче
као неко ко је био учитељ (праве)теологије од кога су Свети Оци наставили да следе.
Teologije), kao što je opažao i sklad između filozofije i proročke religije. Ovo duboko osjećanje Magister
secundus-a potječe, izgleda, od zamisli da je mudrost začeta kod Haldejaca u Mezopotamiji; odatle je
prešla u Egipat, pa u Grčku, gdje je i zapisana – a njemu je pripala zadaća da ovu mudrost vrati u zemlju
iz koje je potekla“. Поред Аристотела, Al-Farabi је изузетно ценио и Платона на основу чијих
дијалога Држава и Закони пише следећа дела Rasprava o nazorima stanovnika Savršene države (ili
Idealne države), Knjiga o upravljanju državom, Knjiga o postizanju sreće i Кomentar Platonovih
Zakona.Такође – „...za „vladara" kojem Farabi pridaje sve ljudske i filozofske vrline, može se reći da je to
'Platon odjeven u Muhamedov proročki ogrtač'” (CORBIN, 1987, 144–147).
35 „Већ се више пута показивало у научној литератури да је простор за Грке играо знатно већу
улогу него време, док је код библијских народа – супротно. ...За древне Грке историја је – дело
природе; духовни живот је неисторичан, стога се Грк тако мало интересује за своју прошлост
(она за њега одмах постаје мит, губи реално значење). Он живи садашњошћу. Историја је за њега
вечно понављање, јер је време у грчкој култури циклично и његов символ је круг. Насупрот томе,
за библијске народе време је линеарно и неповратно. Двојак је однос библијске традиције према
времену. С једне стране, Бог се открива у времену, стога су стремљења древних Јевреја повезана
с очекивањем боље будућности, а са друге – Бог се ипак налази изван времена, налази се изван
реда апсолутних вредности“ (Виктор Бичков, Естетика Отаца Цркве: аплогете: блажени
Августин, превод с руског Радисав Маројевић, Београд, 2010, 30–31).
36 За ово нам може послужити као пример Платонов обрачун са митолошко-песничким
теогонијама, али и синтеза са њима коју налазимо у његовим делима. Више о овоме видети у:
Ханс-Георг Гадамер, Дијалог и дијалектика, Шест студија о Платону, Београд, 2012.
37 Свети Григорије Палама 2012b,1. Свако прећуткивање истине и свако нереаговање на
очигледну јерес јесте грех прећутног саглашавања.
38 Видиотоме ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, ΟΜΙΛΙΑ ΙΖ 3, ΕΠΕ 75, 1985. Такође види Вогел
2012, 349–358
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Како каже Теодор Метохит (сагласно са ставом Светог Григорија Паламе) Филон
„Είναι λόγιος και πλατωνίζει, αλλά δεν είναι ο Πλάτων“39, тј. Филон не богословствује већ
платонизује старозаветно Откровење.
Филон Александријски је само у контексту, физичке, тј. природне философије у античком смислу, могао да назове Пророка Мојсија највећим философом40.
Посматрано са тачке тадашње философије Мојсије се бавио чистом философијом
када је „дефинисао“ постанак света и на основу тога долазио до Највишег Добра као
узрока тог света, али то је само спољашња сличност која нема никакве везе са
философијом.
Непремостива је разлика између те две физике-философије, тј. између
библијске и филозофске истине о свету и човеку. Једна је утемељена на Откровењу
Творца свега виљивог и невидљивог, Који воли и брине о човеку и свету, јер све што
је Творац створио веома је добро. Друга је утемељена на посматрању које говори да
је материја нешто што смета човеку и да је космос једини и неизбежни начин
постојања, као што је и живот у таквом свету наметнут и мука. Парадокс
филозофатеолога Филона је у томе што је пророк Мојсије његова највећа негација
без обзира на напор који улаже да Пророка Мојсија објасни у оквирима свог
усаглашавања јелинизма са Откровењем. Филонова теологија јесте филозофска
творевина сва у оквирима творевине (и то добре веома творевине, а не вечне и зле
материје и идеја) остајући тако далеко од благодатно-пророчког сведочанства
старозаветних Пророка. Филон је добар пример чињенице да философски изрази не
могу никада у потпуности да изразе оно што у Светом Откровењу добијамо од Бога,
јер Свето Откровење није плод философских разматрања. За разлику од Отаца Цркве,
Филон ствара једну синтетичко-компромисну истину покушавајући тако да Свето
писмо приближи својим савременицима, по чему јесте претходник Оригена41.
Изворе „јелинске јереси“ (световне мудрости) можемо препознати и у
садашњости као веома активно-присутне у животу човека.
Генератори световне мудрости данас
Световна наука (знање без Бога) је супротност црквеном сабрању, јер њиме
се ствара парасинагога која пориче Цркву. Световно знање са црквеним познањем
нема исте изворе, а ни циљ или плодове42. Два су извора из којих се напаја световно
знање:а)природа у свом палоприродном стању које наука прихвата за право и једино
исправно стање природе, али не прихвата тиме чињеницу греха. Наиме, димензија
39 Цитирано према ΤΑΤΑΚΗ 1977, 236.
40 Види Вогел 2012, 349–358.
41 Ориген се позива на Филона као на пример који ваља следити у алегаријском тумачењу
Старог Завета. „Δοκεἶ δέ μοί καὶ ἀκηκοίναι, ὅτι ἐστὶ συγγράμμα. Απεριέχοντα τὰς τοῦ νόμου
ἀλληγορίας· ἄπερ εἱ ἀνεγνώκει, ούκ ἄν ἕλεγεν Aἶ γοῦν δοκοῦσαι περὶ αὐτῶν ἁλληγορίαι γεγράφθαι πολύ
τῶν μύθων αἰσχίους εἰσὶ καὶ ἀτοπώτεραι, τὰ μηδαμῆ μηδαμῶς ἀρμοσθῆναι δυνάμενα, θαυμαστῆ τινι καὶ
παντάπασιν ἀναιαθήτω μωρία συνάπτουσαι. Ἔτι κε δε περὶ τῶν Φίλωνος συγγραμμάτων ταῦτα λέγειν, ἤ
καὶ τῶν ἔτι ἀρχαιοτέρων, ὀποἶά ἐστι τἆ Ἀριστοβούλου“ (ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ, PG 11, 1112, 543A). О томе
још видети Bošnjak 1971, 153; Зизјулас, http://www.scribd.com/doc/238512761/24336528Zizioulas-Ioannis-Dogmatics-Sabrana-Dela-Working#scribd 09.03.2015. 11:11 πμ.
42 До погрешног знања о Богу долази јер „поједини људи презиру и сматрају ништавним циљ
који хришћани имају пред собом, а то су неизрецива добра која су нам обећана у будућем
животу, па претварајући световну науку у истинско знање, њу уводе у сабрање (тј. у Цркву,
прим. прев.) оних који мудрују по Христу“ (Свети Григорије Палама 2012c, 1, 1, 4).
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греха не постоји у световној науци (знању) као што постоји у откровењској,
богочовечанској, истини о човеку и свету43. Да би зачарани круг безизлаза из греха
остао потпун, питање греха постало „је универзално јер се оно данас разумно уклапа
у најшири оквир етике, која је мање теолошка, а више философска дисциплина“44.
Помирити се са оваквим ставом је једино могуће уколико се у теологији Христос
Богочовек замени књигом по себи, па макар то било и Еванђеље као само историјскофилософска (световна) безблагодатна књига.
Имајући у виду напред речено, можемо рећи да сабрање које утемељује
световно знање јесте сабрање сатног механизма који кроз човека долази до свести да
јесте сатни механизам и тако у круг45. Тај сатни механизам јесте грађанско друштво
или град као покушај остварења Раја мимо Бога46, и тако долазимо до другог извора
световне науке.б) Грађанско друштво, поред посматрања (пале)природе, такође је
извор световне науке јер „се показало да се у основи научног знања налази доживљај
света и грађанског друштва“47. Грађанско друштво је друштво града, који условљава
и обавезује човека да све своје подреди његовом опстанку, а ако то не уради, тада
човек није користан грађанин48, јер доводи у опасност животе других грађана49.
Опасност коју у себи скрива, и којом постоји грађански живот, и којом одређује и
саму световну науку, јесте демонски инстинкт власти50, тј. она иста демонска страст
којом се демон покретао када је преварио Адама и Еву. Покретано тиме, грађанско
друштво као да се непрекидно врти у кругу из кога нема излаза; у том контексту је и
могуће било доћи до закључка да је живот казна, а не привилегија за човека, као и до
теорије еволуције у којој влада закон јачег у природној борби за опстанак. Међутим,
ту у самом имену,„борба за опстанак“ се показује на још једну паклену провалију
која собом гута све и због које нико од људи не може да опстане, а то је смрт. То је
једини меродавни закон за палу природу и човека без Христа. Загледани у тај
палоприродни безизлаз, људи су дошли до будизма који проповеда потпуну негацију
живота, јер живот је сам по себи мука, опсена за човека.
43 Ако има неких трагова свести о греху у природи онда се говори о томе као о физичкомеханичкој грешци, ако је свет ван човека у питању, или о биофизиолошкој или
интелектуалној, опет, природно механичкој грешци или неразвијености код човека.
44 Божовић 2012, 26. Проблем је у томе што Хришћанство није етички монотеизам, али је
етика, пре свега, ствар философије, а не Откровења. Откровење осветљава и област људског
понашања, али не постоји магијско правило које гарантује спасење. То је отуда што је у
Октровењу Α и Ω оваплоћени Бог Логос, тј. Богочовек Христос, а то је слобода у тајни
снисхођења без поништавања и усхођења без обоготворавања. Тајна нестворене благодати
Господње укида етику као самодовољни механизам спасења, али је открива као пројаву
обожења човека. Другим речима, етика у Цркви није узрок али је неизбежна последица
обожења. У том смислу етика јесте пројава догматике у пракси и ту не може и не сме бити
противуречности или промене редоследа, јер догмати су непроменљива и неизменљива
сведочанства Истине откривене у боговиђењу и обожењу човека, пре свега и изнад свега у
тајни Оваплоћеног Бога Логоса – Богочовека Христа. Догмати нису философија човека без
обзира на језик који се користи да би се они исказали.
45 Јасно је да механизми живота по себи нису грех нити је грех њих упознавати, али је грех
свести човека на пуки збир механизама којима живот траје и те исте механизме прогласити за
максимум смисла човека и његовог живота.
46 Види о Кајиновом братоубиству и о оснивању града од стране Кајина у Пост 4.
47 Хамваш 1994, 17 и даље.
48 О човеку као политичком бићу код Платона и у платонизму видети код Гадамер 2012.
49 Види: Tukidid 1957, 106 (40).
50 Хмваш, исто.
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Са друге пак стране, у Старом завету у догађају позивања Авраама (али и код
других пророка) имамо пример да је Бог своје људе изводио из Града или из
грађанског друштва у пустињу. Одлазак Аврама из Ура Халдејског јесте јасни раскид
са Градом као центром и местом човековог остварења, али је истовремено и раскид
са боговима које је човек створио као стварно оправдање постојања града51. Излазак
из града је последица позива Бога који није из тог града и који га шаље у земљу у
којој постоје други богови у којој је Бог Који позива непознат, па према логици тог
времена и немоћан. Ово је после породило мишљење да је Јахве бог ратник и Бог
пустиње који осваја52. Има логике у томе, јер Јахве јесте Бог Пустиње, али пустиње у
којој живи од њега призвани Авраам, тј. Човек који је рекао НЕ градској робовској
„сигурности“ и спремно пошао у Пустињу. Овде као да сусрећемо обрнуту историју
Адама, јер Адам је биo створен и призван за постојање у Рају, који је био место на
коме човек обитава са Богом. У односу на град, Рај је апсолутна негација града по
утемељењу, другим речима, Рај јесте пустиња за град. Пустиња у коју излази Аврам
јесте, пре свега, стање слободе стварања кроз сарадњу са Богом. Авраам је призван да
отпочне стварање, изградњу, објаву Раја у овом свету, а који ипак није по закону
космоса (одређеног, предодређеног и савршено задато-условљеног), света како га је
човек града доживљавао.
Уколико би се прихватило да је световно знање сигуран пут ка богопознању,
не само да би се изједначили старогрчки и сви остали философи53 са старозаветним
пророцима, већ би било какво откровење било излишно и непотребно јер би тада Бог
био само аморфна научна материја коју осмишљава кроз откривање у свом
промишљању човек. На крају се долази веома лако до става да је сваки човек бог по
себи. Наиме, жеља и истрајавање на стицњу само световног знања јесте понављање
првородног греха од стране човека, јер и ђаво се том обманом (самодовољношћу)
природног знања преварио и вара човека до данас. Светитељ јасно показује да тежња
ка знању није грех и да знање нема квалитет добра и зла, већ тај квалитет знање стиче
преко произвољења оних који га користе и за шта га користе они који га стичу54.
Једноставно речено, философско настојање за стицање знања ради знања јесте
наставак првородног греха.
III
в) истинска философија.
„Начело овог васпитања је страх Божији, из којег се рађа непрекидна усрдна
молитва Богу и држање јеванђелских заповести.“55 За Светитеља је почетак мудрости
страх Господњи који порађа синовску, а не ропску, послушност према Оцу кроз
непрекидну умносрдачну молитву и држање јеванђелских заповести. Ово су битне
претпоставке за постизање обожења као коначно бесконачног разлога и циља човека,
па опет тај бесконачно коначни циљ није безимени принцип или недоступна монада
или пут као у таоизму, већ јесте Богочовек Христос Који јесте Α и Ω свега у спасењу
51 Истоветан са овим јесте и одлазак Светих Отаца после завршетка школовања по свету у
Пустињу да би тамо изучили праву философију, тј. хришћански живот и искусили тајну
обожења човека.
52 Види:Beltz, 1984.
53 Види:Свети Григорије Палама 2012c, 1, 1,4.
54 Види:Свети Григорије Палама 2012c, 1, 1,6.
55 Свети Григорије Палама 2012c, 1, 1, 7.
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човека и због тога су спасење, обожење или охристовљење синоними. Синовска
послушност само указује да страх јесте средство којим се позива и очишћује љубав
према Оцу, а не према Господару, док умносрдачна молитва постаје и јесте, сада и
овде, предукус пуноће сладости обожења у Христу Богочовеку.
Светитељ на овај начин остаје веран ставу Цркве о самотелесној мудрости
који налазимо у Посланицама Апостола Павла56. Тај став је без ревидирања остао
меродаван до данас у Цркви као одредница односа према самољудској
(безблагодатној) мудрости57. Благодатној мудрости, истинској философији „не може
прибећи онај ко је обузет љубављу према испразној философији, јер је спутан и
заробљен њеним обртима и теоријама“58.
Љубав само према светској философији је сметња за задобијање страха
Господњег. Богатство у испразној философији јесте сиромаштво у богопознању, јер
ограничава човека у кругу знања које почиње сумњом/посматрањем и завршава се у
очају сумње који опет покреће посматрање и тако у недоглед. У свему томе нема
слободе, јер онај који посматра у овом кругу је условљен оним што посматра и трага
само за тим што може и жели да види, јер и очи су му од истог посматраног, тако да
је човек ту посматрани посматрач без слободе искорака ка нечему што није у том
зачараном кругу посматраног посматрача. Најближи некаквом безизлазном излазу из
тога су били и остали будисти пре свих, као и стоици својим апатичним мирењем са
нирваном или покорношћу природном механизму. То је, уствари, човек самосавијен
у себе, глава и ноге су у кружном загрљају и ту нема човека већ само круг у покушају
и покрет у промашају, јер нити хода нити се котрља, али и једно и друго боле ако се
покушају, а боли и некретање или покушај усправљања који се увек заврши само као
још једно додатно савијање и укругљавање.
Помоћу телесне мудрости је немогуће остварити богообразност. Природни
дарови сами по себи не могу душу учинити племенитом, те отуда телесна мудрост не
може разум учинити мудрим, а све то је због чињенице да се ти дарови не користе на
56 „Послушајмо Павла, који световну науку назива „телесном мудрошћу”, а „телесни ум” назива
„знањем које надима”. Како ли ће онда телесна мудрост пружити души богообразност (τό κατ’
εικόνα)? „Гледајте, браћо”, вели апостол Павле, „на нас позване: нема ту ни много мудрих по телу,
ни много моћних, ни много племенита рода.” Дакле, као што телесна благородност и моћ не могу
душу оснажити и учинити племенитом, тако ни мудрост по телу не може разум учинити мудрим”
(Свети Григорије Палама 2012c, 1, 1, 2). Такође види напомену 28.
57 Неопходно је напоменути да тврдња П. Христа по коме Св. Апостол Павле „није дозвољавао
разликовање између две врсте знања, будући да је у потпуности одбацивао вредност светске
мудрости” – није у потпуности тачна, јер Ап. Павле није у потпуности одбацио светску мудрост,
али је одбацио „светску мудрост“ као сигурни (и једини) извор и оквир теологије, тј. Богопознања.
Такође, тврдња да – „Поједини апологети, који су потицали из различите средине и деловали под
другачијим околностима [него Апостоли], су прихватили другачији став“ (П. Христу, Двоструко
знање по светом Григорију, са енглеског језика превео Дарко Ђого, http://www.verujem.org/
teologija/phristu_palama.htm 09.03.2015. 12:07μμ.) – не одговара ономе што имамо у искуству
Цркве. Свети Оци, ма колико били добро упућени у учења старогрчких философа, остали су верни
ставу Ап. Павла и тако је до данас. Прихваћен је језик и сл. у теологији, али не и оно што је тај
језик значио у философији по питању теологије. Прихваћено је све оно што јесте природно добро
за развијање човекове природе, али то философско никада није постало меродавно у теологији по
питању Истине Откровења. Што би рекао Свети Јован Дамаскин, „сваки уметник има потребу за
некаквим алатом како би довршио своје дело. Иако истина нема потребе за разноврсним
софизмима, употребимо их ради оповргавања лукавих противника и лажноимених знања”(Свети
Јован Дамаскин, Никшић 1993, 8).
58 Свети Григорије Палама 2012c, 1, 1, 7.
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прави начин због човекове подјармљености греху и смрти. Права мудрост долази од
Бога, приводи људе Богу и чини их саобразним Богу. Међутим, место на коме се
стиче та мудрост за Светитеља јесте манастир јер: „Треба, међутим да имаш на уму
да смо ми, који смо одавно жудели за најузвишенијом философијом, боље рећи који
смо жељу за њом стекли кроз најузвишеније човекољубље, напустили било какве
речи и њихово изучавање, и да смо се њој (тј. најузвишенијој философији, прим.
прев.) посветили животом, те да постоје они који то знају као и ми, што ће и
потврдити многи од оних који су са нама“59, али и жива црквена заједница којом је
руководио у Солуну као митрополит. Једноставно речено, Црква као богочовечански
организам јесте тајна истинске философије, јер богопознање је натприродни дар духа
Светога човеку и оно јесте знање одозго, није световно нити само природно.
У тајни истинске философије човек учествује са обе своје природе (душом и
телом), што је додатна разлика у односу на јелинствујућу теологију где је тело
озлоглашено и непожељно60. Код Светих Отаца, а тиме и код Светог Григорија
Паламе, философски изрази, које срећемо да их користе, нису плод логичког
стварања истине од стране човека, већ њима Свети Оци, као средством помагалом,
изражавају, описују Истину која се сама открива човеку неспутана законима логике
које је човек успоставио својим умом за себе и за бога. Коришћење филозофског
речника можемо упоредити са преводом неког дела на страни језик да би га људи
који се служе тим језиком разумели и евентуално прихватили. Њихов речник јесте
средство да изрази библијске истине, те отуда изрази позајмљени из речника
фиолософије губе свој пуни философски смисао будући да им се сада и функција
мења. Па опет, библијска (црквена) теологија није откривање „истина о свету и
човеку“, већ јесте Откривење Самоистине света и човека, тј. Богочовека Христа.
Истина философије, безоблична и нестална јесте безимена мука самољудског
размишљања, док је Библијска Истина Истина са Именом, а то је Богочовек Христос.
Закључак
Одговор Светог Григорија на изазов који је Цркви дошао кроз Варлаама и
његове присталице јесте откривање треће праве философије утемељене на Светом
Откровењу и следовању Светим Оцима у њиховом подвигу сведочења обожења
(спасења) човека у Богочовеку Христу. Истинска– библијска теологија није говор о
предмету, већ је то разговор са слободним, а не опредметљеним Богом. Бог Који се
открива није предмет научно-експерименталног (макар га назвали и теолошким)
посматрања нити је могућ као предмет испитивања. Бог се сам открива као Света
Тројица увек сведочећи о себи да је Он надсуштаствен свему и Онај Који је створио
човека из љубави, без принуде, да би се развијао кроз заједницу (сарадњу) са Богом
до благодатног обожења у Богочовеку Христу.
59 Свети Григорије Палама 2012a, 14. Хришћански живот је права философија, а он се најбоље
изучава у Цркви.
60 Овде је важно напоменути да када Светитељ говори о „души“ нема на уму платонистичку
душу, већ под душом подразумева библијску душу, тј. човека као душу живу која у себе
укључује и тело, а не само оно духовно. Тачно је да се то створено духовно ставља на прво
место у односу на тело, због чињенице да оно јесте носилац свесног, покретног и у том смислу
животворног у односу на тело (видети Свети Јован Дамаскин 1993, 57 и даље, као и Свети
Јован Дамаскин 1994, 80–84), али то првенство није деградација тела, већ његово прослављење
до обожења истог заједно са душом. Душа (духовно) човекова без тела није човек и нема
спасења душе без спасења тела са којим је нераскидиво повезана.
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За човека све се дешава, траје и јесте ради Богочовека Христа, са
Богочовеком Христом и у Богочовеку Христу, а то је огромна разлика у односу на
филозофију. Црква полази од Истине и јесте на Истини коју открива свету градећи
тако Царство Христово као богочовечански организам што Црква и јесте садејством
Духа Светог по вољи Бога Оца. Филозофија у сваком погледу не познаје истину,
трага за њом и производи је од човекове мисли и моћи чулних опажања и функција, а
то је једна стална деструкција која води ка безизлазу пилатовског агностицизма у
питању којим је таква философија на крају жигосана и закључана, а то је: „Шта је
истина“? На то питање философија нема одговора и то јесте смрт (пакао) који траје.
Једноставно речено, „јелинска мудрост је ипак изгубила значај пошто није од Бога – а
све што није од Бога, то нема свога постојања“61.
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Μπόμπαν Μιλένκοβιτς
Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΝΩΣΗ
Το αναπόφευκτο θέμα σε οποιαδήποτε θεολογική συζήτηση για τη μαρτυρία της
Εκκλησίας είναι η στάση της Εκκλησίας απέναντι στην φιλοσοφία και η σχέση της με την
εμπειρική θεολογία της σωτηρίας την οποία κηρύττει η Εκκλησία. Για να κατανοήσουμε τη
θέση της Εκκλησίας για το θέμα αυτό, θα προσπαθήσουμε μέσω της στάση του Αγ.
Γρηγορίου του Παλαμά. Σχετικά με την φιλοσοφία, να διευκρινίσουμε αυτό που ο Άγιος
Γρηγόριος ( η Εκκλησία) εννοεί με τον όρο φιλοσοφία, και τι οι αντίπαλοι του (οι μαθητές
του Σχολαστικισμού), τους οποίους πολέμησε ο Άγιος. Αυτό είναι απαραίτητο να κάνουμε
επειδή η σύγχρονη μας κατανόηση της φιλοσοφίας είναι διαφορετική από αυτή που
συναντάμε στους Αγίους Πατέρες, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την κατανόηση της
στάσης της Εκκλησίας ως προς τη φιλοσοφία.
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ТЕМЕЉНИ ПОЈМОВИ Х КЊИГЕ
АУГУСТИНОВИХ „ИСПОВЕСТИ“
У ИНТЕРПРЕТАЦИЈИ МАРТИНА ХАЈДЕГЕРА
Апстракт: Хајдегерова „Феноменологија религиозног живота“ нам доноси
феноменолошки начин тумачења и интерпретирања основних речи Аугустиновог
поимања хришћанске егзистенције. Методолошки посматрано, та феноменолошка
анализа представља шири контекст једне егзистенцијалне аналитике хришћанског
ту-битка. Посматрањем егзистенцијала као феномена, Хајдегер истовремено
изграђује структуру хришћанског персоналитета и реактуализује теме из властите
филозофије попут „заборава биткa“, „презенције“ и „интенционалности“.
Кључне речи: сећање, заборав, блажени живот, радост у истини,
искушење, тегоба, забринутост, грех, стицање сазнања, истицање.
Примарни задатак овог рада је у преиспитивању Хајдегерове хипотезе да је
феноменолошка дескрипција појава најбољи начин интерпретирања текста, био он
религијске или филозофске садржине, што је у овом случају немогуће одвојити, а
није ни неопходно. Подсетићу да је сличан методолошки поступак феноменолошког
описивања и паратакичког читања, Хајдегер примењивао и у тумачењу
пресократовске и средњовековне филозофије. У „Феноменологији религиозног
живота“ која представља збирку предавања одржаних 1920/21. године у Фрајбургу,
додуше под називом „Увод у феноменологију религије“, Хајдегер полази од
разматрања односа Аугустина и неоплатонизма, али из секундарних извора, преко
схватања Трепча (Troeltsch), Харника (Harnacк) и Дилстаји (Dilthey).
На почетку Х књиге „Исповести“, Аугустин нас обавештава о сопственој
садашњости, тј. не ко је био, већ ко је сада. Он пред Богом исповеда све оно што зна
о себи, а наравно да не зна све, јер он обухвата и поима оно људско, док је вера његов
однос према Богу. У сећању (memoria) Аугустин доводи у присуство ове или оне
слике, односно он посадашњује секундарне квалитете чулних предмета које (унутар
тог посадашњавања) може разликовати. Такав начин посадашњавања као присећања
чини нам расположивим и отвореним (откривеним) не само за чулне предмете, него и
ставове, правила, тезе и питања у наукама. Поред наведеног сећања (memoria)
обухвата и бројне односе као и правила просторних односа (математички предмети),
јер они немају чулну одређеност. Симболи математичких предмета не спадају у род
језичког израза, јер оно што се броји и мери не поседује никакве секундарне
квалитете и, према Хајдегеру, управо због тога поседују у високој мери – битак.
Истраживање и учење су спајање и уређивање онога што у сећању „лежи“ разасуто и

231

заборављено1. „Descere је оно што излази у сусрет предхватном смислу подручја –
оно што одговара употребљиво преузначеној уређености.“2 Додаћемо, превођења
ради, да је descere у најужем смислу стицање сазнања. Ако Хајдегер нешто дугује
Аугустину, онда је то идеја посадашњена као присећања што термину memoria даје
темпорални карактер, а фрајбуршком филозофу служи за конституцију екстатичкохоризонталне димензије временитости под називом садашњост, а битно те
садашњости се метафорички описује као издржавање-код (Sichaufhalten-bei).
Посадашњавање (глагол) и саму посадашњеност (именица) Хајдегер сматра
теоријским актовима3.
На овом месту треба предупредити један могући неспоразум: осадашњавање
није идентично са презенцијом, али је блиско и комплементарно. Наиме, Хајдегер
разликује презенцију, садашњост и тренутак тако да је тренутак унутарвременски
карактер приручног и предручног бивствујућег, а презенција (praesentia) је услов
могућности разумевања приручности као такве4. Свако приручно бивствујуће је „у
времену“, односно унутарвременито, јер „је било“ или ће бити расположиво и доступно
за употребу. Претходно разумевање (предразумевање) приручности приручног треба да
буде омогућено путем презенције. С обзиром на време и временитост, презенција је
моментум, тренутак садашњости. Међутим, Хајдегер прави и разлику између тренутка и
„сада“: „Презенција је феномен изворнији од сада. Изворнији од сада је тренутак и то
зато што се може изрећи ја-казивањем“5. Садашњост, као прошлост и будућност су
екстатички феномени, презенција то није. „Екстаза садашњости као таква је увјет
могућности једног одређеног, преко себе, она у самој себи има схематски преднацрт,
према коме иде то, преко себе.“6 Смер тог, преко себе, одређује презенција као
хоризонт. Следећи цитат из Хајдегерових „Темељних проблема феноменологије“ је од
кључне важности уколико се присетимо да је и Аугустин у теорији времена, а овде
везано за термин memoria, изразити презентистa. „Садашњост се у самој себи
екстатички набацује на презенцију. Презенција није идентична са садашњошћу, већ као
темељна одредба хоризонталне схеме те екстазе она сачињава потпуну временску
структуру садашњости. Исто важи и за друге двије екстазе, за будућност и билост
(понављање, заборављање, задржавање.“7
Memoria обухвата широко подручје предмета, ствари и имања од начина на
који се оне поседују приликом актуалног искушавања. Када себи презентујем (по
садашњим) радост или жалост из прошлости, ја не морам бити ни радостан ни
жалостан, као што не морам да се плашим када се сетим неког страха8. Закључак је да
посадашњавање афекција није условљено карактером посадашњене ситуације. Онај
ко се бави феноменологијом страха не мора да страхује истражујући тај феномен.
Memoria није ништа изван свести, већ је сама свест.
Апорија у односу на сећање (memoria) је заборав (oblivio) који обухвата и
заборављеност и оно заборављено. Oblivio, према Хајдегеру, има односни смисао:
немати садашњим нешто што је било садашње и што би сада требало бити садашње,
1 Хајдегер 2004, 159.
2 Исто.
3 Исто, 160.
4 Хајдегер 2006, 336.
5 Исто, 337.
6 Исто.
7 Исто.
8 Хајдегер 2003, 160.
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једноставно речено oblivio је одсуство memoria, заборав је одсуство сећања9.
Антиномија коју Хајдегер пoстављао односу memoria и oblivio може се формулисати
на следећи начин: ако је memoria посадашњавање онда ту не може бити присутан
oblivio и обрнуто, ако је oblivio ту, он не може посадашњавати, он онда садржајно
није ту него је одсутан. „Али шта је заборав ако не одсутност памћења?“10 Ако је
memoria ту, тј. ако се сећам oblivio – он не може бити ту, или, ако је ту, ми га не
можемо посадашњавати. „Ако живим у забораву, не посадашњујем, како је дакле
(заборав) присутан да га се сјећам кад се при његовој присутности не могу
сјећати?“11 Заборав је посадашњен као такав. Међутим, неку врсту сећања имају и
животиње, јер поседују навику. Да бисмо дошли до Бога мора се, према Аугустину,
прећи преко memoria. Овде је реч о томе да ми тражимо нешто што „измиче оку“ и
што је у трагању и тражености присутно за memoria. Ако смо изван memoria, онда
смо они који су (нешто) заборавили (immemortui), тј. онај који те је заборавио.
Аугустин сматра да и оно заборављено мора бити присутно у memoria, јер и оно
заборављено израња из и у свести. „Нисмо наиме још потпуно заборавили оно о чему
се бар сјећамо да смо заборавили. Оно дакле што бисмо потпуно заборавили не
бисмо уопће могли тражити ни као изгубљено.“12 У свести где је и присутан заборав
постоји интенционална усмереност (ка-нечему), јер оно што тражимо мора бити у
memoria. „Када наиме тражим тебе, Бога свог, тражим блажени живот. Тражит ћу да
те живи душа моја. Моје тијело живи наиме по мојој души, а моја душа живи по теби
(животе мојега живота).“13 Тражење је обично трагање по сећању, свесни да смо
нешто заборавили. Једни људи су блажени када потпуно поседују сећање, а други су
блажени када га имају, надајући се. Различит је смисао интендирања блаженог
живота (beata vita). Блажени живот даје твар када као свој модус има чулни опажај. За
Аугустина је поента ближеног живота у томе да то поседовање постане битак, што
значи да је он ту (присутан) и да га ми имамо када поседујемо знање о њему.
„Различити су начини на који се има beata vita и ми га желимо зато што га волимо, а
ми можемо волети само уколико на било који начин имамо знање о њему.“14 С друге
стране, није свака радост коју смо доживели сегмент блаженог живота. За Аугустина,
блажени живот је радост у истини, тј. истина је вера блаженог живота. Сада ћемо у
сврху ове анализе размотрити семантички и етимолошки статус латинског термина
veritas који за Аугустина представља родно место израза beata vita.
Хајдегер је уверен да немачки термин Wahrheit (истина) заправо није
немачка реч, већ изведеница из латинског термина verum који садржи негативна
семантичка значења: брана, самопотврђивање, а изворно, реч је о застирању и
затварању. Латинско verum управо означава супротност старогрчком alethes, verum je
оно прикривено, a alethes – непрекривено. Немачки термин Wahrheitи и латински
veritas имају исти корен који указује на веровање, поуздање, поверење и, према
индоевропском корену uer, указују на благонаклоност и пријатељство. „За Грка је
отуда истинито, a-letheia, односно неувијено, не-скривено, прегледно, евидентно, које
се јасно може видјети. Хебрејски појам истине је изведен од глагола ,aman’, који
значи исто што и поуздан. Истинито је оно на шта се можемо ослонити, аналогно
9 Исто, 162.
10 Исто, 163.
11 Исто.
12 Исто, 165.
13 Исто, 166.
14 Хајдегер 2003, 168.
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англосаксонској ријечи за истину `truth’ тј. повјерење, вјерност, сродној сријечју
`trust`.“15
У Посланици Коринћанима, апостол Павле каже да је истина искреност и да
има свој узор у Божијој истини, тј. верности својим обећањима, али и морална
честитост и супротност неправди, једноставно само правда (1 Кор, 13,6). У
Јеванђељима је дат библијски печат разумевању истине – реч је о истини Јеванђеља, а
не истина Закона.
Сазнати истину значи веровати у Јевађеље, односно бити хришћанин (1 Тим
4,3). На крају, истина је истоветна са личношћу Исуса Христа. За апостола Јована,
истина није никад сам Бог, него Његова реч коју Христос објављује и сведочи.
Разлика између ове и старозаветне објаве јако је наглашена у Јеванђељу по Јовану:
„Закон бијаше дан по Мојсију а по Исусу Христу дође милост и истина“ (Јов 1,17).
Хришћани у самом Христу виде Истину, у њему је реч постала тело – потпуна објава
Самог Оца. Христос је „Пут, Истина и Живот“, он је „Пут који води к Оцу управо
зато што нам он, човјек Исус, уколико је Истина, преноси у себи објаву Оца“ (Еф
17,8,14,17). Свети Дух је дух истине, „свједочанство Христа“ (1 Јов 5,6). Тако је и сам
Дух Истина, „онај који свједочи“. Апостол Јован у појму aletheia види унутрашње
начело моралног живота. Чинити истину значи пригрлити и усвојити Христову
истину, „...ходити у истини значи ходити у заповјести љубави (2 Јов 6)16.
Хајдегер указује да су латински термини укорењени у окружењу imperium,
једна позиција надмоћности и супериорности, која варањем и обманом противника
доводи до пада (fallit) и задржава га у оном сигурном властитом подручју владавине.
Јачина као сигурност и свест властите владавине постаје карактеристика verum, тј.
онога што чврсто стоји и што не може да падне, ознака која се још појачава када
империјални елемент Romanitasa прелази у оно дворско римске Цркве и одатле влада
целокупним мишљењем.
У чину затварања самог себе пред истином, Аугустин сматра да тиме више
воли истину од заблуде и тиме се труди око блаженог живота. Пронаћи истину, за
Аугустина значи пронаћи Бога уколико је истина нешто што је у memoria и што је
приступачно у њој као таквој. Бог дакле пребива у memoria. „Не у посадашњавању
пренесених ствари, ни тамо те нисам нашао гдје сам похранио чувства своје душе камо
сам похранио своја доживљена стања и расположења. А ти не пребиваш ни тамо гдје
душа има саму себе, јер се душа сјећа и саме себе.“17 Бог заправо захтева кретање које је
супротно од расипања и распадања живота, а то кретање би се могло дефинисати као
збирање и скупљање верника у јединство и „држање скупа“ у животу.
Ипак, живот за Аугустина није ништа друго до континуирано искушење без
икаквог предаха. Забринутост (curare) се огледа као страховање од и узимање пред
(прижељкивање), timere и desiderare. Multum је она многострукост значајности и
особености у којима живимо. Те значајности се могу поделити на оне које су
корисне, пробитачне и захтевне (prospera) и оне које су спречавајуће, тј. оне што се
супротстављају свему чему тежимо (adversa). Пре преласка на форме искушења у
Аугустиновом тексту, Хајдегер наглашава да постоји феноменолошка веза између
curare као забринутости (vox media) и uti као опхођења у забринутости.
Форма tentatio (искушење) подељења је у „Исповестима“ на три подформе.
1. Concupiscentiacarnis (пожуда, уживајуће опхођење, пожуда тела).
15 Левит 1990, 169.
16 Перовић 2006, 51.
17 Хајдегер 2003, 175.
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2. Concupiscentia oculorum (пожуда очију, знатижељно обазирање).
3. Ambitio saeculi (самозабринутост)18.
Хајдегер сматра да Аугустин дефинише наведене феномене не само објективно,
као било шта друго потојеће, него да је његов приказ у основи исповест, тј. како се он
опходи према искушењима, односно покушава поставити према њима. Увод у
проблематику, одређења искушења, Аугустин почиње надовезивањем на фрагмент
Јеванђеља по Јовану где се каже: „Не љубите свијета ни што је у свијету. Ако тко љуби
свијет, нема у њему љубави Очеве. Јер што је год свјетовно – пожуда тијела и пожуда
очију, и охолост живота – није од Оца, него од свијета. Свијет пролази и пожуда његова,
а тко чини вољу Божју, остаје довијека“ (1 Јв2, 15-17). Чулно уживање, у ужем смислу –
полни нагонски живот, Аугустин не посматра у биолошко-психолошком теоријском
ставу, већ према начинима како је он сам фактички искусио и искушава када то сусреће.
Он се бори са танком границом између јаве и сна питајући се да ли је он тај исти и у
једном и у другом стању, и да ли је одговорност (пред Богом) једнак у оба. У циљу
правилне дескрипције феномена, треба оставити по страни дихотомије и теоријска
разликовања попут душе и тела, чулности и ума, тела и духа, јер „... кад се пробудимо,
мир савјести и на темељу саме разлике сматрамо да нисмо ми учинили оно за што
жалимо што се у нама ипак на неки начин догодило“19.
У дубинама људске душе ми смо прикривени самима себи, док се не
манифестује одређени искуствени склоп, односно историјско или егзистенцијално
искуство. „Ја се никад не могу позивати на неки, у неку руку ужарени момент, у
којем сам наводно тражио себе. Већ следећега тренутка могу се промијенити и
очитовати се као сасвим дугачији. Стога је имање мене самога, уколико се оно уопће
може извршити, вазда само у тијеку и у правцу тог живота, једно Напријед и
Натраг.“20 „Могли бисмо кратко рећи да ондје где је искушење, ту је и живот.
Искушење лежи у томе да се оно „угнезди“ у оном стварном, битном и водећи се као
могући случај.“21 У оквиру друге форме искушења (concupiscentia oculorum)
Аугустин се пита у којој мери је та форма (пожуда очију) различита од пожуде тела,
али не као разлика гледања и слушања, гледања и мирисања, већ као суштинска и
смисаона разлика. Гледање и слушање је по својој природи фактичко. „Пуко хтијење
гледања, гола знатижеља јест владајући смисао и управо тада када се емоционално
наглашује искуство: страх, гроза, језа. Изобличење овог темељног става према
предметима су разноврсне (кино).“22 Знатижеља као једна врста могућности искуства
води ка бављењу магијом, мистиком и теозофијом. Аугустин разликује оно што се
преко чула ради због насладе и оно због радозналости. Наслада иде за оним што је
лепо, звучно, угодно, течно и глатко, а радозналост долази из порива да се нешто
искуси и сазна. Чулност има сврху примања к знању, а гледању се приписује примат.
„... уколико осјетила истражују нешто спознаји примјерено, спознајно-предметно као
такво, уколико га требају учинити приступачним, уколико ми њихов односни смисао
– и у складу стим пуни смисао – означујемо као гледање.“23 Гледати, значи
претпоставити предмет као предмет. По свом смислу „видети“ је погледати на,
мотрити, допустити себи да нешто постане објекат као предмет узимања к знању.
18 Исто, 181.
19 Исто, 184.
20 Исто, 187.
21 Исто, 189.
22 Исто, 193.
23 Исто, 194.
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У прве две форме искушења (tentatio), Хајдегер издваја њихову суштину:
уживајуће опхођење и знатижељно обазирање око себе. У трећој форми tentatio, реч
је о окренутости према властитом самству (Selbst), тј. о самозабринутости. „Код
треће форме tentatio сопство је на одређени начин артикулирајуће примјерено
извршењу, уколико му се изричито ради о њему самом, уколико се оно треба узети
важно у правом смислу, уколико је, притом, тј. уколико властита значајност постаје
finisdelectationis.“ 24 Oвде је реч о индивидуалном важењу у фактичном искушавању
или, како каже Хајдегер, у су-световним и сопствено-световним склоповима. Тај сусветовни склоп искуства чини velle (хтети, тежити, живети, тако да због тога други
страхују, односно воле нас. Страх и љубав – чудноватна спој.
Velle Аугустин дели на: timeri velle, где себе видимо као надмоћне и amari
velle где издвајамо себе као пуновредне, тј. oне који заслужују поштовање других. И
једно и друго је за Аугустина и Хајдегера израз једне егзистенције мотивисане
кукавичком слабошћу и несигурношћу, потребом за ослонцем и одбијањем сукоба.
Лек против оваквог начина егзистирања је могућност знања и јасноће о самом себи.
Желети себи придавати важност, мотивисано је љубављу према похвали
(amor laudis): „... љубав према похвали; та љубав каткад мољака признања и скупља
их да се некако истакне наша особа ...“25 Заокупљеност похвалом или, како каже
Хајдегер, су – световно стајање у – важењу јесте брига (cura) да се допаднемо
другима (како – они – мисле – о – нама). „... што се богатства тиче, које људи траже
ради тога да могу (похлепи) удовољити.“26 Резултат такве тежње да нам је драже и да
нам се више допада и да дајемо предност томе да будемо жељени и вољени, а да Бога
маргинализујемо и ставимо на друго или још неко ниже место. Наиме, Аугустин
исправно увиђа да човек не треба да се хвали због жеља своје душе него због дара
који му је Бог дао. Тиме се радост присуства Божије истине претвара у радост за
људским лажима. „Радовати се хваљености као таквој јест сматрање – себе – важним
и у вези с tentatio отпадништво будући да је пред Богом човјек по значењу, Ништа.“27
Живот у су-свету, тј. Конкретно – могућност да се буде хваљен крије у себи опасност
неопрезног уверења да смо ми важни, односно да сматрамо себе важним. Аугустин
увиђа да је људима важније да чују речи хвале од других (људи) него похвалу Богу
због дара који им је дао, а због кога га ови (људи) хвале. Самог Аугустина више
радује истина него похвале и сматра да је боље бити куђен него хваљен, али при томе
непоколебљиво живети у истини. Оно што истина (Христос) доноси са собом је
сигурност, чврстина, апсолутно важење и првенство заснивања. „Правац допадања
иде на су-свијет, предњим са тим се извршава сматрање себе важнијим у односу на
неко bonum које се наводно има и јесте по самоме себи.“28
Заблуде које се производе жељом за примањем похвала су многобројне:
такве индивидуе сматрају добрим оно што није добро, хвале се Божијим даровима
као својим, све заслуге приписују себи, завидни су онима на које се спустила Божија
милост. С друге стране, самозабринутост, забринутост за себе самог (као форма
искушења) појављује се под плаштом „егоизма“, наводној забринутости за „добро
заједнице“, једном речју један опасан индивидуализам. „У задњој, најодлучнијој и
најчистијој забринутости за самога себе вреба могућност безданог пада и
24 Исто, 197.
25 Исто, 201.
26 Исто.
27 Исто, 203.
28 Исто, 205.
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себегубитка. Безданог зато што он више нигде нема ослонца и пад се више не можеи
звршити ни пред чим тако да би се од њега могла напосљетку ипак направити још
једна свјетовна важност. Овдје је оно навластито сотонско кушње ...!“29 Aугустин
јасно види застрашујућу претњу угрожавања поседовања самог себе: „У свим овим и
оваквим опасностима и мукама ти видиш да не примам нових“30.
Искушење није нешто што се периодично догађа, већ је људски живот на
земљи потпуно искушење у коме се показује какав је ко човек. Molestia као животна
тегоба може одвући егзистенцију доле „што се више живи живот“; „та могућност
расте што живот више долази ка самом себи.“31 Израз „што се више живот живи“
има значење што се потпуније извршавају правци искуства фактицитета32. Ти правци
искуства су: околно-световни, су-световни и сопствено-световни. Други израз „што
више живот долази к самоме себи“ сугерише да је битак живота у томе да се има.
Имати себе самог које је интендирано у забринутости живота јесте забринутост за
битак самога себе. Нас се наш живот мора тицати.
„Дакле, су-свјетовно извршење искуства, суискушавање у и за су-свијет
циља у самоме себи на одређено стаjање-у-важењу и као такво опет са собом носи,
ствара из molestia могућност су-свјетовне жеље – довођења – себе – до важења.“33
За самог Аугустина, живот (који обухвата целокупно човеково постојање) је
искушење, јер чини могућим губљење и добијање самог себе. Што више имамо
представа о Богу, то имамо више самства (јаства) и обрнуто. Искушење није никаква
невоља, већ егзистенцијални смисао искушавања у коме полако ишчезава опипљива
стварност, а слобода постаје властитијом. Егзистирати не значи ништа друго него
живети радикално у могућностима. Те могућности су дате између два пола: грешне
жалости и поуздане радости која нису површна расположења. На жалост, овим
могућностима се не господари. Бити забринут за оним световним је властито
спуштање, падање и тоњење. „... и то у смислу постајања млитавим.“34 Искушење се
рефлектује као раздртост унутар самог себе и као егзистенцијална интенционалност
(заузимање става). Егзистенцијално-феноменолошки посматрано, прави фактицитет
је конкретан живот: јело, пиће, седељке, журке, све околно-световни догађаји.
Управо у том мом факцититету, оном што му припада „вреба“ искушење које је
историјски ту. У најрадикалнијој самозабринутости најнескривенија је власт
искушења. Оно што ми јесмо, тј. наш фактицитет је најснажније искушење и контраудар против (моје) егзистенције.
„Кушање, односно искушаност, јесте једно такво искушавање у којем један
правац искуства као тако усмјерена самоме себи – снагом својега пунога смисла у
том пуном фактицитету – куша овај правац и ослабљава га привлачећи га к себи,
трагајући иде напријед у том властитом правцу, додуше тако да се при том права cura
(брига) губи.“35 У формално-граматичком, али и егзистенцијалном смислу права
брига је у оном „даље-од“ и „од-чега-даље“. У вези са бригом Хајдегер интерпретира
тегобу (molestia) на двојак начин: а) као објективни терет, једно стање и објективно
својство и б) као прилика да тај објективни терет искусим као фактицитет, тј.
29 Исто, 208.
30 Исто.
31 Исто, 209.
32 Исто.
33 Исто, 212.
34 Исто, 218.
35 Исто, 220.
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захватим егзистенцијално. Прави појам фактицитета није могуће дефинисати из неке
захваћене објективности него из егзистенцијално искушеног садржаја.
Кључно питање је у којој мери је искушење (tentatio) прави
егзистенцијал?Уколико пођемо од Аугустиновог уверења да је искушење живот,
јасно је да можемо да га живимона аутентични (прави, својствени) или неаутентични
начин. Искушење као такво, према томе, не би било ни право ни неправо, већ начин
на који живимо је један или други. Искушење није објективна датост, оно је у нама.
У аксиологизирању 10 књиге „Исповести“ Хајдегер на занимљив начин
карактерише грех као по-пуштање, а веру (превладавање) као не-попуштање.
Хришћански мотивациони склоп греха обухвата: не-разумевање онога што је
исправно, одсуство жеље за разумевањем (не-хтети разумети) и не-хтети ... Да би
појачао своју аргументацију, Хајдегер се позива на Кјеркегора: „Кршћански
разумљено гријех дакле лежи у вољи, не у спознаји; а та поквареност воље
прекорачује свијест појединца“36.
Имати значи – живети у томе, али не попуштати, тј. држати чврсто оно
фактичко, усвојити оно световно и настојати добити фактицитет који обликује
егзистенцију. У складу са тим molestia се треба одредити егзистенцијално, а не
аскетско-грчки као терет. Егзистенцијално би овде говорило – прихватити прилику
озбиљности. Као темељну карактеристику живота Аугустин издваја забринутост
(curare) која може бити аутентична и неаутентична. Uti је феномен опхођења са оним
што ми доноси живот и налази се унутар забринутости. У frui као уживању садржан
је одређен естетски принцип у коме се осећа неоплатонистички утицај; а то је да лепо
припада бити битка „...што нас весели поради самог себе, независно од других
ствари“37. У уживању се треба опходити (uti) према верним и непроменљивим
стварима и уживати (frui) у њима. У ужитку и може фингирати само вечно и
непроменљиво добро. „Наиме, frui је држати се у љубави за поједине ствари поради
њих самих; uti је пак оно приступачно што се користи за оно што се воли, ако се то
још треба вољети.“38 Као једну од највећих људских изопачености Аугустин види у
тежњи да се користи оно у чему се ужива и да се ужива у ономе што се треба
користити, треба уживати у оном што је за уживање и користити оно што је за
коришћење. На овом месту Хајдегер издваја централни појам средњовековне
мистике: Fruitio Dei, уживање у Богу (оном вечном и непроменљивом). Наравно да то
уживање није чулно у смислу насладе. Нема сумње да се у нама свакодневно боре
искушења и уживања. Према Аугустину онај који трпи тешкоће одупирући се
искушењима – побеђује. Како каже Аугустин, кад ђаво на било који начин искушава,
он искушава увек оног ко се са њим слаже чиме су отворена врата за улазак
„ђаволске сугестије“39. Појављивање искушења из конкретне егзистенције
(фактичког-живота) одиграва се на различитим нивоима и ту треба раздвојити
феномене, нпр. у конкретно схватљивим искушењима (типа полног) и не-конкретно
разумљивим (типа духовног искушења које се одиграва у cogitatio). Хајдегер упућује
једну не баш видљиву повезаност Аугустина са неоплатонизмом. Наиме, према
Хајдегеровом тумачењу, Аугустин полази од конкретне ситуације искушења – од
живота у похлепи. Спољашње гледано, ђаво приближава добит која потребује
превару. „Он претпоставља то што си ти изнутра превладао. (Дакле нешто значајно
36 Исто, 230.
37 Исто, 236.
38 Исто.
39 Исто, 239.
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што одговара правцу односа искуства које је већ живо у човјеку).“40
Ако човек победи похлепу, ако је изнутра савлада, искушење ће бити
превладано. Приликом разматрања искушења не ради се о субјективној ситуацији
која доводи у искушење, него о сопственој ситуацији онога ко је искушава. Постоји
превара у којој је добитак велики, међутим, онај ко је чини – презире праведност.
Аугустин каже да ми припадамо Богу, али да нама припада тело. Ми, дакле,
припадамо оном вредном, а нама припада оно безвредно. Хајдегер прави разлику
између теоретисања неоплатоновске традиције (као конструкције појмова) и
аксиологизовања Аугустина у смислу успостављања поретка вредности које се
подудара са његовом конкретном метафизичком и схватањем стварности (res)
обликованој према том поретку. Под res (стварношћу) Аугустин разуме начине
забринутости, uti i frui, који у односу на res дају трипартитну поделу. „Постоје
поједине ствари које се уживају, поједине које се користе и поједине које се уживају
и користе.“41 Иако постоји заповест међусобне љубави, питање је да ли један човек
воли другог човека као човека или због нечег другог? Љубав заслужује четири врсте
предмета (боље инстанци), каже Аугустин: „1. Што је изнад нас. 2. Што смо сами. 3.
Што је поред нас. 4. Што је испод нас“42.
Хајдегер издваја четири групе проблема у X књизи Аугустинових
„Исповести“.
1. Проблем искушења (tentatio). Од тог проблема долази се до темељног
смисла самоискуства као историјског.
2. Molestia (тегоба) показује се као конститутивна за појам фактичности.
3. Проблем властите егзистенције.
4. „Проблем темељног оријентирања dilectio у неком одређеном
аксиологијском систему. –Треба одлучити, у којој мјери се он може показати као
одређен Аугустиновом духовно-повијесном ситуацијом.“43
Хајдегер посебно наглашава две ствари у Аугустиновој интерпретацији:
1. Све феномене Аугустин саопштава на трагу имања Бога.
2. Тенденција према блаженом животу проистиче само из помирења с Богом.
Према фрајбуршком филозофу, појам греха код Аугустина има троструки
карактер.
1. Први је теоријски карактер у коме се грех посматра као нижа мера која у себи
носи већи степен смртности, односно да је грех сама смрт и да је са њиме она и дата.
2. Други је естетски карактер који ћемо учинити видљивим преко једног
Аугустиновог цитата из „Исповести“. „Ти се, пак, Господине, док је он проповједао,
мене враћао к мени самоме, извлачећи ме иза мојих леђа камо сам се био склонио да
не гледам себе у лице, и ставио си ме пред моје лице да видим како сам ружан, како
изнакажен и прљав, замрљан и пун чирева.“44
3. Примерени карактер понашању: Господа Исуса Христа губи онај ко га
напушта. Бежање од Господа као милостивог је долазак ка Господу као гневном.
Овај трећи карактер греха имплицира (како у теоријској расправи, тако и у
практичном држању) и његове супротности: lux као предмет гледања и lumen као
јасноћу душе. „Свијетлом казује добро смијерање духа којим послујемо; тамом пак
40 Исто, 240.
41 Исто, 241.
42 Исто, 243.
43 Исто, 244.
44 Исто, 247.
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сама дјела, било јер се не зна од других у којој их намјери чинимо, било јер њихов
исход такођер ми сами не знамо, тј. како ће то изаћи и користити онима којима ми
њих у доброј намјери намјењујемо.“45 Аугустин се успешно бранио од космолошкометафизичког постварења појма Бога као ирационалног термина. Бог ће бити
присутан у души (срцу) човека уколико разуме симболику крста, тј. појмове:
ширина (latitudo) – онде где су руке везане.
дужина (longitudo) – тело које стоји.
висина (altitudo) – очекивање.
дубина (profundum) – милост која је прикривена.
Метафорички допуњено: ширина – богатство, обиље у добрим делима;
дужина – устрајност, постојаност; висина – очекивање онога што је изнад нас; дубина
– милост Божија. Могућност праве љубави према Богу и страховања пред њим стиче
се западањем у искушење. Аугустиново искуство о Богу лежи у склопу искуства
историјског фактицитета властитог живота. Оно што човека уводи у искушење јесте
забринутост за самог себе, односно љубав према себи самом. Тако се долази до
тегобе и охолости која представља одсуство страха од било чега. Иако има потенцију
да осигура властити живот на изопачен (патолошки) начин, самољубље је у крајњој
инстанци мржња према самом себи.
Имање самог себе и самоизвесност у Аугустиновом смислу разликује се од
картезијанске евиденције „cogito“. Аугустин посматра човека надовезујући се на
догму о светом тројству. Ту слику највишег тројства он проналази у нама самима:
1. Ми (је)смо (esse),
2. Ми знамо за себе, као такве (nosse),
3. Ми волимо знање о властитом битку (amare).
Мада имамо самоизвесност о нашем битку, ми не можемо знати колико ћемо
дуго живети и када ће тај битак једном поклекнути. Нужно је ту самоизвесност
интерпретирати из фактичког битка, односно из вере, а не из cogita. Постоји додуше
једно место где ће самоизвесност доћи до своје потпуне евиденције: „Ондје наше
биће неће имати запреке“46. Да не будемо иронични, нагласићемо да је евиденција
cogita присутна, али се она мора засновати и у оном фактичном као уосталом што је и
свака наука заснована у фактичкој егзистенцији.
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Goran Ružić
BASIC CONCEPTS OF AUGUSTINES TENTH BOOK "CONFENSSIONS"
IN THE INTERPRETATION OF THE MARTIN HEIDEGGER.
Heidegger’s „Phenomenology of Religious life“ brings a phenomenological way
of interpreting the basic terms of Augustine’s conception of Christan existence.
Methodologically observed), that phenomenological analysis represents a broader context
of existencials as phenomena.
Heidegger simultaneously builds a structure of Christian personality and
reactulizes the subjects from his own philosophy, suchas „forgetting of Being“, „Presence“,
„Intentionality“.
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ЧЕТИРИ ПИСМА СВЕТОГ ЈУСТИНА НОВОГ ЋЕЛИЈСКОГ
О ЕКУМЕНИЗМУ
Апстракт: Рад има за циљ да продуби сагледавање екуменизма од Светог
Јустина Новог Ћелијског узевши у обзир приватну и службену преписику из позног
периода његовог живота. Писмо Ристу (данас Митрополиту Амфилохију) Радовићу
из 1964. године као и три представке за СА Синод СПЦ из седамдесетих година
(1971, 1974. и 1977) представљају, поред Авиних дела Православна Црква и
екуменизам и Записи о екуменизму, нови материјал за изучавање односа према
екуменизму овог Светог Оца. За разлику од објављених књига, писма представљају
осврт на конкретне догађаје у православном свету у односу на екуменизам и доносе
Авино мишљење изложено у детаљима. Рад такође пружа историјски преглед
екуменског покрета из педесетих и шездесетих година прошлог века, ослањајући се
на анализу његовог стања из пера дугогодишњег пријатеља и сарадника о. Јустина,
протојереја Георгија Флоровског. На основу другогодишњих веза између о. Јустина и
о. Георгија, нарочито у периоду Другог светског рата, које рад покушава да
реконструише, рад претпоставља да је о. Флоровски добар извор о. Јустину за
међуратну историју учешћа православних у екуменском покрету. Рад даље показује
да позни ставови о. Јустина о екуменизму представљају реакције, како на одређена
послератна дешавања у екуменском покрету, која нису у складу са учењем и праксом
Православне цркве, тако и на одступање од становишта које су православни
делегати заступали на ранијим екуменским скуповима.
Кључне речи: Свети Јустин Нови Ћелијски, екуменизам, Георгије
Флоровски, Православна црква, Светски савет цркава, Српска православна црква
Личност и дело Светог Јустина Новог Ћелијског (Благоје Поповић, 1894–
1979) данас се често, било у међународној, било у националној богословској и
ванбогословској православној јавности, повезује са темом екуменизма. Међународна
богословска јавност је од објављивања његове књиге Православна Црква и
екуменизам у Солуну 1974. године на грчком и српском језику, са великом
озбиљношћу схватила Јустинову критику екуменизма. О томе сведочи некролог о.
Јована Мајендорфа о. Јустину, у коме овај велики амерички богослов захваљује о.
Јустину на томе што је у име поштења и духовног интегритета подигао усамљени,
али ауторитативни глас против екуменизма, истовремено изражавајући наду да ће
прослављени православни „центри“, попут Цариграда и Москве, озбиљно схватити
тај глас, и покушати да делима покажу да постоје и облици екуменског сведочења
Православља који не подразумевају релативизацију Истине1. У националној
1 Meyendorff 1979, 118.
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богословској јавности, однос о. Јустина према екуменизму долази у жижу
интересовања неких двадесетак година по објављивању књиге Православна Црква и
екуменизам, и то у контексту захтева неких архијереја, предвођених тадашњим
Епископом рашкопризренским Артемијем Радосављевићем, да СПЦ изађе из
чланства у Светском савету цркава. Епископ Артемије је и раније као јеромонах гајио
веома критичан став према учешћу СПЦ и осталих Православних цркава у
екуменским покретима, као и према одређеним екуменским делатностима српских
архијереја. У епархијском листу Свети Кнез Лазар, тадашњи рашкопризренски
епископ је нападао Патријарха цариградског Вартоломеја за његову екуменску
политику било кроз подржавање анти-екуменске политике Светогорских монаха2,
било кроз директне осуде екуменских корака Цариграда3. Темељећи своју критику
екуменизма на ставовима свог духовног оца Јустина Ћелијског, Епископ Артемије је
у неколико наврата од 1995. године и свог извештаја Сабору СПЦ тражио иступање
СПЦ из Светског савета цркава. СА Сабор СПЦ је на мајском заседању исте године и
донео одлуку о иступању СПЦ из ССЦ, али никад ту одлуку није спровео у дело.
Уврежена слика о. Јустину као неприкосновеном критичару екуменизма
утицала је на то да се питање његовог односа према екуменизму није постављало.
Међутим, Авин однос према екуменизму никада није био предмет ширег
богословског истраживања. Последица тога је да се на Авине ставове о екуменизму
позивају како строги критичари екуменизма и екуменског дијалога4, тако и они који
се свесрдно залажу за учешће Правослaвне цркве у екуменском дијалогу5. Нарочито
после објављивања Авине скице за књигу Православна Цркве и екуменизам под
насловом Записи о екуменизму6, умножио се број студија у којима се Авин став према
екуменизму не тумачи као негативан7, те је питање односа о. Јустина према
екуменизму поново добило на актуелности.
Овај рад има за циљ да пружи одговор на питање односа о. Јустина према
екуменизму узевши у обзир и списе који су мање познати или потпуно непознати
нашој широј богословској јавности. Рад се при томе ограничава на позну фазу у
развоју Јустинових екуменских погледа, која се може условно узети као период од
средине шездесетих, па до краја светитељевог живота. У овом периоду су настали
Авини најзначајнији списи на тему екуменизма, који су више-мање били и реакција
на учешће све већег броја помесних православних цркава, укључујући и СПЦ у
различитим институционалним формама екуменског дијалога.
Авине списе можемо да поделимо у неколико категорија. Прва је лична
преписка у којој се о. Јустин осврће на питање екуменизма. Писмо свом духовном
чеду Ристу (каснијем Митроплиту Амфилохију) Радовићу од 25. децембра 1964.
године, јасно показује да се тема екуменизма у Православној цркви са свом својом
жестином постављена почетком шездесетих. Затим ту улазе неколико представки
Светом Синоду СПЦ, и то од 27. јануара 1971, затим 26. новембра 1974. и 7. маја
1977. године у којима се он директно (у погледу учешће СПЦ о осталих
Православних цркава у екуменском покрету) или индиректно (у погледу
организације Свеправославног сабора) бави екуменским темама. Трећи, и далеко
2 Свештена општинa Свете Горе Атонске 1994.
3 Радосављевић 2004, 29–46.
4 Исто.
5 Јевтић 2004.
6 Поповић 2010.
7 Vasiljević 2011, 75; Vidović 2014; Lubardić 2015.
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најобимнији извори за проучавање ове теме су његови богословски списи о
екуменизму и то књига Православна Црква и екуменизам, и скица те студије о
екуменизму из 1972. године објављена под насловом Белешке о екуменизму. Тек на
основу свих ових до сада објављених докумената, али и оних у које немамо увид,
може се створити јасан став о Јустиновим позним екуменским погледима. Пошто
овде нема места за ширу анализу Авиних екуменских погледа, ограничићемо се на
испитивање његових ставова о екуменизму изнетих у епистоларној форми, било кроз
личну преписку, било кроз преставке СА Синоду СПЦ. Пошто је у великој мери
Авин став према екуменизму образован као рекација на одређене догађаје како у
Православној цркви у целости, тако и у СПЦ, важно је упознати се са историјским
контекстом у коме он пише. При томе правимо разлику између историјата
међуправославних односа насталих у контексту екуменских иницијатива тог времена,
са једне, и информацијама о екуменским дешавањима и њиховим реперкусијама на
међуправославне односе којима је о. Јустин располагао у то време, са друге стране.
Поћи ћемо од овог другог.
Извори о. Јустина за делатност православних у екуменском покрету
Иако о. Јустин није учествовао у екуменским скуповима у оквиру
православних делегација, то не значи да није био упознат са екуменским
иницијативама у којима су учествовали представници православних цркава у
међуратном периоду почев од Прве конференције Вере и поретка одржане августа
1927. године у Лозани у Швајцарској. Православну делагацију на тој конференцији
чинили су Архиепископ Грчке православне цркве у Америци, Михајло
Константинидес, Митрополит тиатирски Герман (Стренопулос), Митрополит
париски Евлогије (Георгијевски), Митрополит варшавски Дионисије (Валедински),
Епископ бачки Иринеј (Ћирић) и проф. Николај Глубоковски, некадашњи професор
на Санктпетербуршкој академији, а тада професор на Универзитету у Софији8. O.
Јустин је неке од ових представника у Лозани, попут Митрополита варшавског
Дионисија9, Епископа Иринеја бачког10 и професора Глубоковског11 лично познавао,
те је могао да добије информације из прве руке о дешавањима у Лозани. Међутим, о.
Јустин у уредничким освртима у Хришћанском животу не помиње ову
конференцију, али треба узети у обзир да је августа исте 1927. године он протеран из
Карловачке богословије у Призрен, где је остао до јуна наредне године, и да му је
вероватно тешко било да дође до информација о закључцима овог екуменског скупа.
Ако и није добио информације из прве руке од својих познаника, о. Јустин је могао
да прочита детаљан извештај Епископа Иринеја Ћирићa „Лoзанска конференција“
објављеног у часопису Богословље12.
8 Florovsky 1954, 15.
9 Митрополит варшавски Доситеј и Варшавски универзитет су у неколико наврата 1928.
године позивали о. Јустина да се прихвати Катедре догматског богословља на одсеку овог
универзитета за студије православне теологије. Видети: Манастир Свете Ћелије 2004.
10 О. Јустин и Епископ Иринеј су, између осталог, били у заједничкој мисији у Поткарпатској
Русији.
11 О. Јустин је почев од 1923. године објавио низ чланака Николаја Глубоковског у
Хришћанском животу, а сам Глубоковски је 1932. године писао Патријарху Српском Варнави
да оцу Јустину омогући да „специјално ради на православном богословљу, примењујући своја
знања, енергију и духовно искуство“ (Манастир Свете Ћелије 2004).
12 Ћирић 1927.
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Друга конференција Вере и поретка организована је августа 1937. године у
Единбургу. Српска Патријаршија, која је у то време била заокупљена борбом против
конкордата, а задесила је и смрт Патријарха Варнаве, није имала представнике на
овој конференцији. Поред поменутих представника других помесних цркава
Архиепископа Михаила, Митрополита тиатирског Германа, Митрополита париског
Евлогија и Митрополита варшавског Дионисија, који су били и у Лозани, у
Единбургу је било још 15 православних делегата, што је чинило укупан број од 19
делагата из 9 православних помесних цркава. Међу делегатима је био и пријатељ о.
Јустина, о. Георгије Флоровски, који је на том скупу изабран за јединог православног
члана четрнаесточлане комисије којој је поверено оснивање Светског савета цркава
планирано за 1939. годину. Веза између о. Флоровског и о. Јустина потиче још из
периода када је Јустин као уредник Хришћанског живота објављивао чланке о.
Флоровског13. Богдан Лубардић је, на основу преписке пронађене у Фајрстон
библиотеци Универзитета у Принстону, веома уверљиво реконстриусао ток њихове
тадашње сарадње14. Ради се о три писма, од којих су два, из децембра 1928. и
децембра 1929. године, заправо Божићне честитке о. Јустина о. Флоровском, док се
писмо од 7. октобра бави питањем објављивања два чланка о. Флоровског о
Владимиру Соловјеву у наредним бројевима Хришћанског живота. На основу ове
преписке се види да су они већ неко време били у контакту. Иначе, интересовање за
Соловјева постоји код оба аутора, и један и други користе Соловјеву философију
свејединства да обликује неке од својих носећих идеја, о. Јустин идеју саборности
(која је иначе шире замишљена од соборности Алексеја Хомјакова)15, а о. Георгије
идеју православне „синтезе“, која ће касније израсти у „неопатристичку синтезу“16.
Иначе о. Флоровски ће, нешто пре Божића 1940. године, са супругом Ксенијом
Ивановном преко Женеве доћи у Белу Цркву, где ће прихватити место капелана и
професора руских школа у Србији. У писму Ани Сполдинг, од 26. фебруара 1940.
године, о. Флоровски наводи да је привремено смештен у Белој Цркви и да ће већ на
јесен исте године прећи за Београд17. У писмима о. Сергију Булгакову, од 4. марта
1940. и 5. октобра 1943. године, о. Флоровски помиње о. Јустина. У првом писму,
адресираном из Беле Цркве, каже да ће у престојећу Недељу Православља ићи у
Београд на заједнички славенофилски састанак са о. Јустином и Јуријем (касније
Епископом вашингтонским и флоридским Руске заграничне Цркве Григоријем)
Грабеом18. У другом писму писаном из Београда, о. Флоровски oбавештава о.
Булгакова да ће у четвртак 7. октобра текуће године да одржи предавање „О
изворима модерног предања у школском богословљу“, напомињући да не зна заправо
коме ће држати то предавање, јер упућених у ту тему нема чак ни неколико, него
само један (о. Јустин)19. Овде се може видети да ће о. Јустин то предавање о.
13 Флоровски 1926.
14 Лубардић 2012.
15 Cvetkovic 2011.
16 Baker 2014b, 237.
17 Кукоты 2009. Међутим, према Енрју Блејну, о. Флоровски је прешао у Београд тек следеће
1941. године, после немачког напада и окупације Југославије у априлу месецу. Упореди: Blane
1993, 79.
18 Флоровский 2012, 17.
19 Писмо до сада није нигде објављено, а оригинална копија се нализи у Архиви Института
Светог Сергеја у Паризу. Оригиналан упут на о. Јустина: „О происхождении современной
традиции в школьном богословии (далее неразборчиво. - Дмитрий Макаров.), хотя не для кого
читать, Fachgenossen исчисляются здесь даже не единицами, а попросту единицей (о. Иустин)“.
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Флоровског посетити, што говори да је он чешће долазио или боравио у Београду од
1942. године, када је изабран да држи испите на Богословском факултету20. Такође,
сама чињеница да је о. Јустин током 1944. године био у Београду, држећи серију
предавања о Светом Сави, говори у прилог могућности да су се он и о. Флоровски
могли чешће виђати све до одласка о. Флоровског у Праг у октобру 1944. године.
Пошто је предратна екуменска опредељеност о. Флоровског била неупитна, сасвим је
могуће да је он о ранијим екуменским иницијативама упознао о. Јустина. Пошто је
рат одложио планирану оснивачку конференцију Светског cавета цркава, она ће бити
одржана 1948. године у Амстердаму, и опет ће о. Георгије Флоровски, као што је то
био случају у Единбургу бити један од састављача посебне изјаве православних
делагата. Тешко је утврдити у којој мери је о. Јустин могао тих година да буде
упознат са оним што се дешава у екуменском покрету пошто је, од доласка
комуниста на власт до новембра 1946. године, био заточен у затвору, а затим од
пролећа 1948. године, изолован у манастиру Ћелије. Иако је можда постајала намера
о. Флоровског да писмима обавести свог пријатеља о. Јустина о најновијим
екуменским дешавањима на Првој конференцији Светског савета цркава у
Амстердаму, или касније на Другој конференцији истог тела 1954. године у
Еванстону (САД), тешко да је иједно од изасланих писама упућених из западне
Европе и Америке могло, због строге комунистичке контроле, бити достављено о.
Јустину. Оно што се да приметити, анализирајући језик и одабир тема у критичким
освртима о. Јустина према екуменским дешавањима писаним шездесетих и
седемдесетих година двадесетог века, јесте да они у себи садрже ставове веома
сличне онима који се могу наћи у предратним и послератним екуменским текстовима
о. Флоровског, као што су потреба да еклисиологија или учење о Цркви буде почетна
тема у екуменском дијалогу, затим одбацивање тенденције да се ,,Хришћанство“ као
историјски скуп подељених ,,конфесија“ поистовети са ,,Црквом“ (branch theory), што
је посебно истакнуто у Јустиновом Записима о екуменизму21. Наравно, треба узети у
обзир да је о. Јустин од шездесетих година на даље, када је комунистичка контрола и
цензура мало ослабила, а СПЦ и званично постала чланица ССЦ, добијао више
информација о екуменским дешавањима, те да су се његови ставови према
екуменском покрету, нарочито према ССЦ формирали на основу стања у коме се он
нашао шездесетих година.
Светски савет цркава, Јерусалимски састанак Папе римског
и Патријарха цариградског и међуправославни односи
Православни делегати у раду екуменских организација, Комисије за веру и
поредак и Светског савета цркава, су бар до Друге конференције у Еванстону били
врхунски богослови који су јасно изражавали истину православног предања. То се
често дешавало кроз форму посебних изјава православних делагата, које нису
најдобронамерније примали делегати протестанских цркава. Не одступајући од духа
православнoг предања и строго инстистирајући на учењу Православне цркве, те
изјаве су истовремено изражавале најдубљу жељу да се са екуменским дијалогом
настави у циљу уједињења хришћана. Међутим, низ догађаја који су се десили
Захваљујем овом приликом др Димитрију Макaрову на помоћи око ишчитивања рукописа о.
Флоровског.
20 Манастир Свете Ћелије 2004.
21 Поповић 2010, 8.
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између Друге конференције ССЦ у Еванстону 1954. године и Треће конференције
ССЦ одржане у Њу Делхију 1961. године, као и сусрет између Патријарха
цариградског Атинагоре и Папе римског Павла IV у Јерусалиму 1964. године, указују
на врсту „екуменске журбе“ да до овог уједињења што пре дође. Ова „екуменска
журба“, како је о. Флоровски назива, представља и највећу сметњу екуменском
дијалогу, док је највећа врлина по њему ,,екуменско стрпљење“22.
Иако о историји екуменског дијалога и рада Светског савета цркава у пероду од
1954. до 1964. године постоји низ студија, са аспекта међуправославних односа овај
период остаје неосветљен. У наредним редовима покушаћемо да на основу необјављене
заоставштине о. Флоровског, доступне у неколико архива23, реконструишемо односе
међу православним учесницима у дијалогу у овом периоду. Постоји више разлога зашто
се позивамо баш на виђење овог периода из визуре о. Флоровског. Прво, он је свакако
један од најистакнутијих православних представника у екуменском покрету, који је
учествовао у свим његовим иснтитуционалним облицима преко четрдесет година.
Истовремено, његов богословски ауторитет остао је неупитан чак и код оних
православних који су учешће Православне цркве у овим покретима оштро осуђивали.
Други разлог за избор баш Флоровсковљевих виђења екуменског покрета за
реконструкцију односа о. Јустина према екуменизму је донекле слична екуменска
платформа и велико поштовање које је о. Јустин имао за о. Флоровског. Треба поменути
речи о. Јустина по којима је ,,отац Георгије Флоровски већ икона на деизису православне
теологије“24.
Прво треба рећи да је Друга конференција ССЦ у Еванстону од већине
православних богослова оцењена као значајан допринос изношењу јасне позиције на
којима Православна црква стоји вековима, без довођења у питање спремности на
приближавање са осталим хришћанима. Владика Николај Велимировић, који је био
присутан у Еванстону као посматрач, без делагатског учешћа, пише о овом догађају:
„Јединство свих цркава се не може постићи узајамним концесијама него само
усвајањем од свију једине праве вере у целости, како је она завештана од апостола и
формулисана Васељенским саборима; другим речима: враћањем свих хришћана оној
јединственој и неподељеној цркви којој су припадали преци свих хришћана целог
света првих девет столећа од Христа. А то је света православна Црква... Наши
протестански пријатељи треба да разумеју нас као што ми разумемо њих. Од како су
почели црквени покрети за сједињење, православне цркве су се одазвале позиву са
пуно добре воље и пријатељске сарадње... Они [протестанти] су се уверили у
Еванстону, како тешко иде и са сједињењем протестанских група, а камоли са
Православљем. Ако их је изненадила православна Декларација, треба да цене
искреност састављача Декларације“25.
Овде се јасно показује став који су имали и састављачи декларације, а то је
да је некада постојало хришћанско јединство и да је оно прекинуто, те да то
22 Флоровский 1964, 4. Види такође: Nicoloff and Yuszczuk 1968.
23 Овде се пренствено мисли на три архиве, архива Академије Светог Владимира у Крествуду,
Њујорк, затим архива Фајрстоне библиотека Универзитета у Принстону и архива
Флоровсковљевог биографа Ендрју Блејна, која је од 2012. године у поседу недавно
преминулог о. Метју Бејкера (†2015). У реконструкцији овог периода највише се ослањам на
констатације о. Метју Бејкера, изрeчене у низу писама и четова у периду од маја 2011. до
новембра 2014. године. У случају да постоји тачна референца на необјављени материјал, она ће
бити дата, у осталим случајевима, референца ће бити на преписку између о. Бејкера и мене.
24 Baker 2014a, 55.
25 Велимировић 2001, 414–415.
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изгубљено јединство треба тражити у Цркви која чува богатство вере завештано од
Апостола и формулисано Васељенским саборима. Пуноћа те вере, према
састављачима православне декларације, постоји једино у Православној цркви.
Такође, као што Владика Николај примећује, добра основа за дијалог је, пре свега,
међусобна искреност и доследност својим традицијама, а не спремност на узајамне
концесије. Треба поменути да је Архиепископ амерички Михаило (Константинидес)
био вођа правослaвне делегације у Еванстону, а да је састављач самог документа био
о. Георгије Флоровски.
Са смрћу Архиепископа Михаила 1958. године, коју ће о. Флоровски сматрати
великим ударцем26, и доласком Архиепископа Јакова Кукузиса на трон америчке
Архиепископије, формат учешћа православних у екуменском дијалогу се мења. Већ
августа 1959. године на конференцији Централног комитета Светског савета цркава на
Родосу, долази до неслагања између о. Флоровског са једне и Aрхиепископа Јакова, тада
једног од шесторице новоизабраних копредседника ССЦ и Виљема Висера Т' Хуфта,
секретара ССЦ поводом формата учешћа Римокатоличке цркве у екуменском покрету.
У писму неименованом француском (вероватно римокатоличком) свештенику27,
означеним са „поверљиво“, о. Флоровски описује како је искрсао његов конфликт са
руководством ССЦ на Родосу. На скупу на Родосу дошло је до незваничног састанка
између православних представника, предвођеним изаслаником цариградског
Патријарха, Митрополитом филаделфијским, и групе римокатоличких посматрача о
укључивања Римокатоличке цркве у екуменски дијалог28. Флоровски је отворено
заступао став о отварању званичног дијалога између Православне и Римокатоличке
цркве, и супротстављао се инсистирању Архиепископа Јакова и Т’ Хуфта да
протестанти буду укључени у исти. По виђењу о. Флоровског, ССЦ је хтео да
контролише сваку врсту екуменског дијалога и да дијалог између Православне и
Римокатоличке цркве кооптира у ССЦ29. Архиепископ Јаков, према о. Флоровском, је у
овом случају штитио пре интересе ССЦ него интересе Православне цркве. Између
конференције Централног комитета ССЦ на Родосу и научне конференције о Светом
Григорију Палами у Солуну одржане на јесен исте године, о. Флоровски је посетио
Патријарха цариградског Атинагору Спира са којим је отворио питање повећаног
интересовање римокатолика за учешће у екуменском дијалогу (као последице Другог
ватиканског концила) и могућности отварања званичног дијалога измењу православних
и римокатолика. Резулатат Флоровсковљевих напора из Родоса, а касније и Цариграда,
је заказивање састанка између православних и римокатоличких теолога за 1960. годину
у Венецији. Међутим, после протеста протестанских цркава укључених у ССЦ, и изјаве
Архиепископа Јакова од 2. октобра 1959. године којом се одбацује свака врста
хришћанског уједињења у коме не учествују не-римокатолици и не-православни
хришћани (мислећи ту на протестанте) и пориче официјелни карактер планираног
састанка у Венецији, Рим је 21. октобра исте године преко Радио Ватикана отказао
заказани састанак. Александар Шмеман на следећи начин описује намеру Архиепископа
Јакова:
„Одлука о укључивању неправославних и не-римских [не-римокатоличких]
хришћана у дијалог са Римом може значити жељу православних васељенских првака
26 Псарева 2005, 213.
27 Писмо се налази у Архиви Фајрстон библиотеке Универзитета у Принстону, Georges
Florovsky’s Papers, box 45.
28 Schmemann 1959, 45.
29 Baker and Danckaert 2014, 215.
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да у Православној Цркви виде ”мост” између Римске и протестантских цркава, и тиме
искажу лојалност Православне Цркве екуменском покрету у његовом свеобухватном
и свеопштем оквири... Већ смо истакли да цео проблем православно-римокатоличких
односа је у основи различит од односа православних са протестантима и да њихово
стављање на исти ниво, иако се теоретски чува ”екуменски карактер” таквог
предузећа, би у пракси довео до конфузије и, на крају, направио медвеђу услугу
правом екуменском духу. По мишљењу православних, чланство Православних
цркава у Светском савету цркава значи, пре свега, сусрет Православља са не-римском
западом, и никако не искључује могућност сличног сусрета са Римом“30.
Даљи сукоб између Флоровског и Архиепископа Јакова је био на Трећој
конференцији ССЦ у Ње Делхију 1961. године, када је група од четрдесетак
православних делагата, предвођених о. Флоровским, планирала засебну изјаву.
Архипепископ Јаков је још у Еванстону изражавао противљење Архиепископу
Михаилу и о. Флоровском што се иде са посебном православном изјавом, и после
смрти Архиепископа Михаила обећао да посебних православних изјава више неће
бити. Пошто као копредседник ССЦ Архиеопископ Јаков није учествовао у раду
православне делегације и није знао за постојећу намеру, најавио је да неће бити
посебне изјаве православних делегата и да су гласине да се ради на доношењу
посебне православне изјаве31. Међутим, у току саме конференције, римокатолички
часопис Теологија и живот је објавио Изјаву православних делегата32, што је био
велики ударац на репутацију Архиепископа Јакова.
Трећa конфронтација између о. Флоровског и Архиепископа Јакова je на
Четвртој конференцији Комисије за веру и поредак одржане у Монтреалу 1963.
године. Тада је о. Флоровски устао против документа одобреног од Архиепископа
Јакова којим се, супротно изјави из Торонта из 1950. године, ССЦ признају атрибути
саборности и апостолности, чиме ова организација добија црквене атрибуте33.
Директна последица ових сукоба је било отпуштање о. Флоровског као предавача са
Православног богословског факулетета Часног Крста, који ради под патронатом
грчке Архиепископије у Америци. Међутим, право наслеђе Архиепископа Јакова у
екуменском дијалогу је увођење једне врсте политичог екуменизма, који
карактерише догматски минимализам и политички прагматизам.
Према о. Флоровском, у сличном духу политичког екуменизма десио се и
састанак између Патријарха цариградског Атинагоре и Папе римског Павла IV у
Јерусалиму, наредне 1964. године. У свом кратком осврту на овај сусрет насловљеном
„Знак препоречни“, о. Флоровски стоји на становишту да „дијалог у љубави“ без
„дијалога у истини“ 34, који подразумева сагласност око догматских питања, не може
донети никавих плодова. О. Флоровски сматра да обнављање евхаристијског општења
између две цркве, без јединства у вери, до кога једино може доћи кроз богословски
дијалог, не би се нимало разликовало од метода уније, којим су у област вере, под
изговором теолошког плурализма, убачени прагматизам и релативизам35.
30 Schmemann 1959, 46.
31 Baker and Danckaert 2014, 214.
32 Florovsky 1961.
33 Baker and Danckaert 2014, 214.
34 Baker and Danckaert 2014, 215. Овде се у поглед има наводна изјава Патријарха Атенагоре
током сусрета са Папом Павлом VI да богослове треба ставити на једно острво, и док они
расправљају на богословске теме, православни и римокатолици ће волети једни друге и
створити јединство.
35 Флоровский 1964, 5.
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Иако се о. Флоровски веома мало бавио питањем догматских разлика између
православних и римокатолика, више је него очигледно на основу оно мало
објављених и необјављених радова да је пресудан догматски проблем између две
цркве питање статуса папе, који је даље повазан са средишњим питањима
христологије и еклисиологије36. Отац Метју Бејкер правилно сматра да је о.
Флоровски „био мишљења да су, историјски посматрано, средњовековни папски
захтеви били великим делом одговорни за раскол, и да су каснија учења Првог
ватиканског сабора осликавала лажно учење у погледу јединства Цркве“37.
На крају треба поменути став о. Флоровског у погледу неких негативних
тенденција које су могле да се примете у историјском равоју ССЦ од конференције у
Еванстону. Флоровски указује на све већу окренутост руководства ССЦ социјалним
темама на уштрб богословских тема. То је довело до изразитог јачања Комисије за
живот и рад која се бавила практичним питањима хришћанског милосрђа,
упошљавањем великог броја особља и планирањем далеко већег буџета, на рачун
Комисије за веру и поредак, која се искључиво бавила теолошким питањима. По о.
Флоровском, Четврта конфернција ССЦ 1968. године у Упсали није имала ни
религијски ни хришћански карактер, и више је личила на заседање Уједињених
нација, него на богословски скуп. Други проблем који о. Флоровски уочава, а који се
може сагледати и као последица првог, јесте опадање богословске свести код
православних делагата. Тако, он наводи пример да од 80 православних делегата на
конференцији у Упсали, две трећине су били неми посматрачи38.
Ово виђење о. Флоровског, коме нико не може спочитати антиекуменску
опредељеност, јасно показује велике промене које су се догодиле у екуменском
покрету оличеном у ССЦ, од 1954. па до 1968. године. У трансормацији ССЦ од
једног богословског форума, односно конференције на којој се тежило сагласности
по питањима вере, у једну политичку скупину, у којој се међусобни договори праве
дипломатским концесијама и уступцима, свакако је доста допринела православна
страна. Било би неправедно целокупну кривицу сваљивати на Архиепископа Јакова
за ова дешавања, јер је вероватно он био вођен најбољим намерама да се у
хришћанском дијалогу напредује. Свакако je дух екуменске журбе да се до одређене
форме видљивог хришћанског јединства дође, који је владао на свим странама, довео
до тога да се дуготрајан дијалог по питањима вере замени делотворнијим обликом
усаглашавања око догматског минимума на коме је то јединство требало да се даље
гради. На тај начин је један екуменизам, који би по о. Флоровском Православна
црква требало да заступа и који би могао да се назове православним екуменизмом,
замењен другим, политичким екуменизмом који је преовладао у екуменским
круговима од почетка шездесетих39.
Најзначајнија дела о. Јустина која се баве екуменским питањима настају баш
у периоду опадања богословске свести у екуменском покрету, и свакако имају у виду
пут којим је екуменски дијалог кренуо. У наредним редовима покушаћемо да дамо у
најкраћим цртама анализу Јустинових најзначајних писама у којима се он дотиче
теме екуменизма.

36 Baker 2014a, 57.
37 Baker 2014a, 58.
38 Nicoloff and Yuszczuk 1968, 10.
39 Термини „православни екуменизам“ и „политички екуменизам“ оригинално не припадају
Флоровском. Њих је предложио о. Метју Бејкер у нашој преписци (chat) од 5. 11. 2014. године.
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Писмо Ристу Радовићу о омолитвљењу ума и о свеправославном сабору
од 25. децембра 1964. године
Први документ је писмо o. Јустина Поповића свом духовном чеду Ристу
Радовићу, сад Митрополиту црногорско-приморском Амфилохију. Писмо, написано
на Божић, 25. децембра 1964. године, представља одговор на претходно писмо Риста
Радовића, тада студента на последипломским студијама теологије у Риму. Радовић у
свом писму обавештава о. Јустина о својој одлуци да прими монашки чин (зато је
верзија писма објављена на српском у Сабраним делима преподобног оца Јустина
насловљена „Писмо будућем монаху о омолитвљењу ума и о свеправославном
сабору“)40. У другом делу свог писма, после упознавања о. Јустина са својом одлуком
да се замонаши, Радовић поставља два питања, једно о ставу који би православни
хришћани требало да имају према неправославном свету, и друго, о питању сазивања
свеправославног или васељенског сабора Православне цркве, односно мишљења
српских богослова о истом.
Ова два питања, питање свеправославног, односно васељенског сабора и
питање односа православних према неправославним хришћанима, иако на први
погледа немају додирних тачака, дубоко су испреплетани у мисли о. Јустина и то још
од његових раних списа. Овде ћемо се више бавити другим питањем, питањем односа
православних према неправославнима. О. Јустин на ово питање одговара:
„Став према ванправославном хришћанском свету. Најпре: утврдити себе
умом и срцем и животом у Православљу: у његовим светим тајнама и светим
врлинама; на тај начин осаборити себе, свој yћи, своје срце, свој живот; живети
стално „са свима светима“, јер се само тако могу познати богочовечанске дубине и
висине и ширине свега Христовога: живети ,,са свима светима“ = мислити „са свима
светима“ = осећати „са свима светима“ = молити се „са свима светима“ = љубити „са
свима светима“. Једино се на тај начин осигурава свето и Непогрешиво мерило
Истине = Цркве Христове, која је увек Ипостасна Истина Богочовека Христа, не
икога другога или ичега другога: „пуноћа Онога који све испуњава у свему““41.
Овде о. Јустин преокреће перспективу гледања, те однос православних према
неправославнима гради на основу искуства светости. Тако, светитељство, односно
светост постаје главни критеријум кроз који се приступа другом. Та „окренута“
перспектива, која за разлику од директне перспективе и усмерености на себе и
остале, јесте поглед на себе и друге кроз заједницу „свих светих“ која постоји у
есхатолошком смислу. На тај начин, човек се осаборњује, односно прикључује
„сабору светих“, и открива бесконачне дубине и висине Богочовечанског организма.
Прижељкивана и очекивана бесконачна и надвремена заједница са Христом и свим
светима тиме постаје мера сваке коначне и временске заједице овде на земљи, а
уједињење са Христом и свима светима постаје крајњи циљ коме свако привремено и
ограничено уједињење треба да тежи. На тај начин о. Јустин ставља до знања да
ништа привремено и ововремено не може да служи као основа уједињења. О. Јустин
то изражава на крају писма следећим речима:
„'Екуменизми' су у моди.42 Но при томе се, изгледа ми, превиђа оно
40 После завршених постдипломских студија у Риму, Ристо Радовић одлази у Атину на
докторске студије и тамо 1966. године прима монашки постриг.
41 Поповић 1980.
42 Ова констатација о. Јустина да су „екуменизми у моди“ може да се превенствено односи на
чињеницу да од Конференције Централног комитета ССЦ на Родосу 1959. године постоји
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најбитније: Екуменизам Богочовечанске Истине је срце Богочовечанског =
Православног екуменизма, који је увек Ипостас Богочовека Христа, у њеној
козмичкој, и свекозмичкој, и надкозмичкој, и свеукупној целостности, и у земаљској
историјској конкретности. Никада човек, нити ишта човечије, не може бити ни
мерило, ни символ, ни конкретум екуменизма. Никада човек, ма који човек, већ увек
и само Богочовек. Сва је трагедија Запада што je кроз cвoje сваковрсне хоминизме и
хуманизме одбацио Христово Богочовештво“43.
Према томе Богочовек Христос је тај стожер на коме се треба градити свако
уједињење, било оно сагледано: а) у земаљској историјској конкретности, као
уједињење хришћана или шире уједињење свих људи, б) у космичкој перспективи,
као уједињење целокупне твари, в) у свекосмичкој перспектови, као уједињење
тварног и духовног, односно анђеоског света, и г) надкосмичкој, и свеукупној
целостности, као уједињење створене и нестворене природе, Бога и свега створеног, у
Богочовечанској Ипостаси Христа. Ова ширина гледања на екуменизам заправо
показује да човек или хуманистичка идеја, била она изражена кроз уједињење у
човеку (папи), народном идеалу или друштвеном благостању, не може да гарантује
ни уједињење човечанстава, а камо ли неку ширу космичку или надкосмичку
димензију.
Практичан метод да се, по о. Јустину, до осаборнавања дође је кроз
утврђивање у светим тајнама Православне цркве и светим врлинама. Свете врлине су
посебно значајне за о. Јустина, јер на основу њих „човек долази и до правилног
богопознања и до правилног човекопознања“44.
На питање о сазивању свеправославног сабора, о. Јустин одговара да такав
сабор би морао да истекне, „органски и предањски, из Свеправославног предања
Светих Апостола и Светих Отаца“. Према његовом мишљењу захтеви за одржавање
таквог сабора не израстају из Православног предања, те не може бити говора о
сазивању таквог сабора45.
Ово кратко, али богословски доста садржајно писмо представља значајан
рани документ Јустинових погледа на екуменизам и може се узети као скица за
касније радове не ту тему.
Писмо СА Синоду од 27. јануара 1971. као одговор на анонимну дописницу
Други важан документ за реконструкцију Авиног става о екуменизму је
његово писмо упућено СА Синоду СПЦ преко епархијског Епископа шабачковаљевског Јована Велимировића одаслато на Светог Саву (27. јануара) 1971. године.
Писмо је до сада необјављивано, а недавно је постало доступно јавности на
интернету46. Писмо представља одговор Аве Јустина на аномну дописницу упућену
СА Синоду СПЦ, у којој се тврди да је Архимандрит Јустин због противљења избору
Германа Ђорића за Патријарха српског изолован у манастиру Ћелије и предлаже да
се он из Ћелија доведе у Београд и постави на неку дужност. Анонимна дописница
тенденција међу помесним православним црквама да се прикључе ССЦ. СПЦ је постала
пуноправни члан ССЦ на конференцији Централног комитета ССЦ 1965. године у Енугу
(Нигерија), када је Патријарх српски Герман изабран за једног од копредседника ССЦ.
43 Поповић 1980.
44 Погледати посебно поглавље „Свете врлине“ у: Поповић 1978, 577–633.
45 Поповић 1980.
46 Поповић 1971.
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адресирана на Патријарха Германа била је предмет разматрања СА Синода. Синод, у
свом акту од 16. октобра 1970. године, изражавајући своје уверење да о. Јустин нема
никакве везе са овом анонимном дописницом, доставља архимандриту о. Јустину
преко Епископа шабачко-ваљевског Јована препис дописнице и моли га да се изјасни
да ли би прихватио неку службу у Београду и коју. Уместо Патријарха Германа,
преседника СА Синода СПЦ, акт потписује члан Синода Епископ браничевски
Хризостом Војиновић. Епископ шабачко-ваљевски Јован 28. октобра 1970. године
доставља акт СА Синода о. Јустину.
У свом писму надлежном Епископу шабачко-ваљевском Јовану, уз које
доставља и одговор СА Синоду, о. Јустин оцењује да акт СА Синода сав одише
„апокалиптиком наших дана“. Апокалиптика овог писма се огледа у чињеници да у
тренутку, када судбоносни проблеми муче срца и умове свих православних људи, СА
Синод се бави таквим тривијалностима као што је „статус“ и „службени положај“
архимандрита Јустина. Затим, даље у другом писму упућеном СА Синоду СПЦ, о.
Јустин описује који су то главни проблеми који муче Цркву у Југославији.
Одмах на почетку писма СА Сабору о. Јустин „у име неизмењивог Светог
Предања Православне Цркве“, пита СА Синод СПЦ, куда Београдска патријаршија иде,
и где ће бити крај ако овако настави. Затим, о. Јустин наводи низ питања по следећем
реду и са пропратним коментарима:
1) „Зашто је Београдска Патријаршија (никада нећу рећи: Српска Православна
Црква) под Патријархом Германом ступила у јеретичко удружење, звано „Екуменски савет
цркава”, које сачињавају неких 233 јереси?...
2) Шта сте учинили, Богом постављени устројитељи Цркве Христове, за
заштиту Светог Православља од самоубилачке површности и издајнички неозбиљне
делатности Цариградског Патријарха Атинагоре, који својим неопапистичким
понашањем у речима и делима ево већ више од једне деценије саблажњава православне
савести, одриче јединствену и свеспасоносну истинитост Православне Цркве и вере,
признаје римске и друге јереси за равноправне са Истином, признаје римског
Понтифекса-Максимуса са свом његовом демонски противцрквеном гордошћу,
вратоломно ужурбано и површно припрема, по угледу на Ватикан, некакав свој такозвани
„Велики Свеправославни Сабор”, не са основном еванђелском и свето-предањском темом
спасења човека и света, него са чисто схоластичко-протестантском тематиком…
3) Шта је наша Јерархија учинила после јудинске одлуке Московске
Патријаршије о интекомјунијуму с римокатолицима, донетој 16/29. децембра 1969.
године насупрот свим Светим Догматима и Канонима Православне Цркве?“
О. Јустин констатује даље да се уместо Богочовечанског, саборног, истински
икуменског Православља, Епископи СПЦ проповедају „екуменизам протестантског
синкретизма и еклектизма заснован на бесплодном европском хуманизму и
бесомучном европском антропоцентизму“. Затим, о. Јустин каже да се лажни
„дијалог љубави“ заснован на мртвом мору европског лакомисленог
човекопоклонства нуди уместо „истиновања у љубави“ (Еф. 4,15). Тиме се по Јустину
одриче да су у прошлим вековима Православне цркве живели Светитељи Божији,
„препуни љубави Божије и истинског човекољубља“.
О. Јустин затим наводи дуги низ цитата из Јеванђеља и Светих Отаца (Светог
Василија Великог, Светог Григорија Богослова, Светог Јована Златоустог, Светог
Максима Исповeдника, Светог Јована Дамаскина, Светог Григорија Паламе)
указујући на вечну истину да у Богочовеку и Његовој Цркви, Бог је увек на првом
месту, а човек на другом и да се све решава Богом, а не човеком. То значи све
реалности мерити Богом, а никада човеком и „по човеку“.
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Описујући стање у српској Цркви, о. Јустин је изједначава са болесником на
самртничком одру, у агонијском ропцу. Међутим, и за то постоји лек, а то је према о.
Јустину „вратити се на православни пут Светих Отаца у сваком погледу и на
сваком попришту црквеног живота и рада“. На крају писма, закључујући да избављење
од идолопоклонства у свим његовим издањима долази од Богочовека, о. Јустин доноси
дуг цитат из Аката Седмог Васељенског Сабора, који се врхуни у поруци да је једино
„Оваплоћени Бог спасао и ослободио Цркву од идолопоклоничке заблуде“.
Само писмо би се могло поделити у неколико целина. Први, и за нас
најбитнији део је онај у коме о. Јустин сматра СА Сабор и Синод СПЦ одговоран за
прикључење ССЦ, затим за толерисање неправославног деловања Патријарха
цариградског Атинагоре, и нереаговање на одлуку Московске Патријаршије о
међуопштењу са римокатолицима из 1969. године. У другом делу се бави
одговорношћу Синода и Сабора за настали раксол у СПЦ (тада актуелан у СПЦ у
Северној Америци, а по свему судећи и у југословенској Републици Македонији). И
на крају, у трећем делу свог писма, о. Јустин критикује полтронско држање Синода и
Сабора СПЦ према комунистичкој власти у Југославији. Заједнички именитељ свих
ових дешавања о. Јустин види у идолопоклонству. Тако се према о. Јустину праве
нови идоли којима се замењује Богочовек Христос и Његова Црква. Ти нови идоли
пред којима је СА Синод и Сабор СПЦ поклеко било пристанком или нечињењем су:
Светски савет цркава, римски папизам, неопапизам Патријарха цариградског
Атинагоре и његов покушај да се организацијом свеправославног сабора исти
озваничи, међуопштење, односно обнављање евхаристијског јединства између
православних и римокатилика противно догматима и канонима Православне цркве,
властољубље црквене хијерархије које је довело до раскола у СПЦ, покоравање
комунистичким властима од стране епископата. Тиме се наводна брига за Цркву
самог епископата, било кроз покушаје уједињавања са осталим неправославним
црквама или разне компромисе по другим питањима, по о. Јустину претвара у
идопоклонство краткорочним циљевима и губитак Богочовечанске перспективе. Као
и у свим ранијим иступима, лек или свелек који о. Јустин предлаже је повратак
Богочовеку и Његовој Цркви и следовање Светим Оцима на том путу.
Писмо СА Синоду о „заједничкој молитви за јединство“
од 26. новембра 1974. године
Писмо о. Јустина Епископу Јовану шабачковаљевском од 13/26. новембра за
СА Синод СПЦ представља одговор на молбу Синода да о. Јустин проучи три
документа које је СА Синод СПЦ добио од Бискупске конференције Југославије и то:
Пропратно писмо римокатоличког Бискупа мариборског др Максимилијана
Држечника, председника Екуменске комисије Бискупске конференцеје Југославије
свим члановима римокатоличке Бискупске конференције Југославије (прилог 1), и
„Програм заједничких молитава за јединство кршћана за 1975“ (прилог 2) и
пропратно писмо римикатоличког Надбискупа загребачког др Фрање Кухарића,
председника Бискупске конференције Југославије СА Синоду (прилог 3). На почетку
о. Јустин покушава да одгонетне зашто је „Програм заједничких молитава за
јединство кршћана за 1975“ састављен од Секретаријата за јединство хришћана у
Риму и послат Бискупу Држечнику да достави даље свим члановима Бискупске
конферененције Југославије у пропратном писму Надбискупа Кухарића СА Синоду
СПЦ представљен као „програм заједничких молитава“ припремљен од Екуменског
савета цркава из Женеве и Секретаријата за јединство хришћана из Рима. О. Јустин
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даље сматра да је крајње неумесно проследити ова документа и то у виду израђеног
програма (а не чак ни у форми предлога) састављеног у Женеви и Риму на употребу
Српској православној цркви. Тим програмом о „јединству Цркве“, по оцу Јустину, је
на основу узајамних уступака и неискрeних компромиса, постигнут минимум за
екуменску делатност и „заједничку молитву“. После уводника у тачки 1, програм
нуди: 2) библијска читања у пероду 18–25. новембар 1975. године, 3) програм
богослужења, који укључује заједничко „поклоњење“ (адорацију) Бога, заједничко
покајање, јединство у речи, односно проповеди, и јединство у молитви.
По излагању основних елемената овог Програма, о. Јустин подсећа на
Богочовечанско предање Православне цркве која забрањује свако молитвено
општење са јеретицима (а то су сви који нису православни, подсећа светитељ). Ава
Јустин подсећа да иако је римокатолицизам садржао неке јереси раније, он је
догматом Другог ватиканског концила о непогрешивости папе постао свејерес. О.
Јустин наставља са критиком екуменизма и Екуменског савета цркава, посебно
критикујући одлуке V Свеправославне конференције у Женеви од 16. јуна 1968.
године којом се изјављује да Православна црква представља органски део Светског
савета цркава, а сам ССЦ представља нови црквени „организам“47. О. Јустин сматра
да ССЦ представља повампирено незнабожачко човекопоклонство, односно
идолопоклонство. Свети Јустин предлаже да српска Светосавска црква престане да се
меша црквено, јерархијски и молитвено-богослужбено са ССЦ. То практично значи
за о. Јустина да православни богослови не иду на „екуменске заједничке молитве“
него на „богословске дијалоге у Истини у о Истини, као што су то кроз векове радили
свети и богоносни Оци Цркве“. На крају о. Јустин закључује да православни имају
позвање да пред западом неустрашиво сведоче Богочовечанску Истину која је
неокрњено и неунакажено очувана једино у светоотачком Православљу.
Неколико закључака може да се извуче из овог писма. Прво, јасно
раздвајање две врсте екуменизма, једног Римско-женевског, којим се јединство
Цркве заснива на узајамним уступцима и неискрeних компромисима једних другима,
и другог, Богочовечанског или Православног, који је израз сведочења
Богочовечанске истине неокрњено сачуване у Православној цркви. Други закључак је
да о. Јустин не одриче потребу за богословским дијалогом са западним црквама. Он
чак наглашава да су они који следују светоотачком Православљу позвани на такав
дијалог. Оно што о. Јустин одриче, сходно канонима Православне цркве, јесте
учествовање православних помесних цркава, нарочито црквене јерархије, у изградњи
неког надцрквеног „организма“ било под патронатом ССЦ или Римске цркве, као и
заједничке молитве и богослужења. Према о. Јустину, ови би значило издају
Православног предања и повлађивање човекопоклонству.
Молбена представка СА Синоду за СА Сабор СПЦ поводом сазива
Великог Сабора Православне Цркве од 7. маја 1977. године48
Последње писмо у низу писама која се баве екуменизмом је писмо СА
Синоду СПЦ од 7. маја 1977. године, чији је повод сазивање Великог сабора
Православне цркве инициран од Цариградске патријаршије. Само писмо се састоји из
47 Пристајање да се ССЦ додели органски, тј. црквени карактер о. Флоровски је оспоравао у
неколико наврата, последњи је био на конференцији Комисије за веру и поредак у Монтреалу
1963. године.
48 Поповић 1994.
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седам делова или тачака. Прве четири тачке дају историјски преглед покушаја да се
сазове Велики или Васељенски сабор Православе цркве од његовог првог сазива
1925. године у Нишу (Југославија) па све до одржавања „Прве предсаборске
конференције“ новембра 1976. у Шамбезију, покрај Женеве (Швајцарска). Овај
преглед истовремено представља и критику Васељенске патријаршије да процесом
сазивања сабора манипулише, било држећи монопол на његово одржавање, било
предлажући каталог тема који према о. Јустину „никакве суштинске везе немају са
духовним искуством и духовним животом апостолског Православља кроз векове,
него су само анемичне хуманистичке теореме“. У четвртој тачки о. Јустин доводи у
питање легитимитет и Цариградске и Московске „црквене делегације“ изражавајући
сумњу да оне заступају интересе православних хришћана. Тако наводи да су
представници Цариграда по правилу титуларни митрополити без пастве, док
представници Москве не заступају „свету и мученичку Руску цркву“, јер се
прибојавају да отворено говоре о условима у којима живи Православље у Совјетском
Савезу. О. Јустин такође доводи у питање репрезентативност помесних цркава, јер се
помесним црвама без пастве попут Цариградске патријаршије омогућава исти број
представника као Руској цркви са стотинама милиона хришћана. Тиме се по о.
Јустину потхрањују „неопапистичке амбиције Цариградске Патријаршије“.
У петој тачки, о. Јустин изражава сумњу да инстистирање Васељенске
патријаршије на организовању Великог, односно Васељенског Сабора је заправо
метод да се остваре ове неопапистичке тенденције потчињавањем целокупне
Православне дијаспоре Цариграду. Признајући проблеме које Цариградска
патријаршија има, о. Јустин закључује да „би било нееванђелски дозволити да
Цариград, због тешкоћа у којима се данас налази, доведе читаво Православље на руб
пропасти“. Исти став примењује и на Москву, тврдећи да њене тешкоће и тешкоће
осталих помесних цркава које се налазе под безбожним комунизмом не треба да
детерминишу будућност Православља. Зато су за о. Јустина неприхватљиви
покушаји ових двеју Патријаршија да кроз одређени облик „суперцркве“ подвласте
остале помесне цркве, нарочито оне у настајању. Такви покушаји не само да су у
супротности са вековном борбом Православља против римског апсолутизма, већ
подривају и основе православне еклисиологије да је свака помесна Црква
католичанска и да има сву пуноћу и целовитост.
У шестој тачки, о. Јустин, раније одбацивши предложени каталог тема,
предлаже да се на дневни ред Сабора поставе две теме, питање Православне
дијаспоре и питање екуменизма. Решење питање Православне дијаспоре, о. Јустин не
прејудицира, већ предлаже да у раду таквог сабора, да би он заиста био Васељенски и
представљао целокупну Православну цркву, треба да учествују сви православни
епископи свих Православних црква. Али онда изражава сумњу да ће на такав Сабор
заиста моћи да дођу сви који одстрадавају Истину Цркве, што укључује епископе
Руске заграничне цркве које Цариград и Москва apriori искључују са таквог скупа,
или оне епископе из атеистичких земаља који не само да не могу слободно да говоре
на такавом скупу, већ не могу на њега ни да дођу.
Питање „екуменизма“ је по о. Јустину еклисиолошки проблем, тј. проблем
Цркве као једног и јединственог Богочовечанског организма који је савременим
екуменским синкретизмом доведен у сумњу. О. Јустин доводи питање „екуменизма“
у везу са претњом човеку од нихилизма савремених идеологија, и посебно оних
безбожничких.
На крају, у тачки седам, о. Јустин моли СА Сабор СПЦ да се уздржи од
учешћа у припремама „Васељенског“ Сабора, и поготову од учешћа на њему,
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упозоравајући да ако до оваквог сабора и дође од њега се могу само очекивати
расколи и јереси и погибија душа.
Иако ово дуго писмо садржи само неколико реченица посвећених
екуменизму, оно је валидан доказ да се о. Јустин води истим принципима у својој
критици одређених појава у Православној цркви, као и у осталим црквама. На удару
Јустинове критике је тенденција Васељенске патријаршије да кроз организацију
Великог сабора и подвлашћење цркава у православној дијаспори утврди не само
своју част прве цркве у Православљу, већ и своју власт у Православној цркви. О.
Јустин сматра да „неопапистичке“ тенденције Васељенског Патријарха, као и
папистичко опредељење Римског Епископа имају исти хуманистички корен. У оба
случаја, на место Богочовека се ставља човек, Папа у Риму, и Патријарх у Цариграду.
Критика Московске Патријаршије такође може да се сагледа у духу Јустинове
критиче екуменизма. За разлику од протестанских цркава које слободно прихватају
хуманистичку агенду, представници Московске Патријаршије то раде из страха од
могућих последица по њих саме и Руску цркву у Совјетском Савезу. Тиме се
хришћанско сведочење Истине по цену мучеништва (мартир значи сведок), као
основни принцип којим Православна црква треба да се руководи у односу са
безбожничким режимама, замењује принципом концесија и уступака властима. То
опет значи да се покоравања људима ставља испред покоравања Богу. У крајњој
линији, по о. Јустину, овакво понашање даје легитимитет безбожничкој идеологији
комунизма, која није ништа друго него замена Богочовечанске Истине идолатријом
класе. Такође, покушаји Цариградске, па и Московске патријаршије да стављањем
нових цркава које се рађају у православној дијаспори под своју власт, створе неку
„суперцркву“, могу се упоредити са покушајима неких представника ССЦ, често и
православних, да од ове организације направе „суперцркву“.
Закључак
Однос о. Јустина према екуменизму, нарочито у периоду од средине
шездесетих, па до краја седамдесетих година прошлог века, може се сагледати, како
кроз увид у његова објављена дела, попут Православна Црква и екуменизам и Записи
о екуменизму, тако и на основу његове личне и службене преписке. Фокусирајући се
на светитељев поглед на екуменизам изнет у епистоларној форми, рад реконструише
и шири историјски контекст у коме се он развија. Као један од извора за Јустиново
предратно познавање екуменистичких напора православних богослова, узима се о.
Георгије Флоровски, дугогодишњи пријатељ Аве Јустина и један од најзначајнијих
православних представника у екуменском покрету. Истовремено, кроз покушај
реконструкције међуправославних односа у контексту екуменског приближавања у
периоду од средине педесетих до средине шездесетих година двадесетог века, пружа
се преглед екуменских иницијатива тог времена на које о. Јустин реагује. У писму
свом духовном чеду, садашњем Митрополиту Амфилохију Радовићу, о. Јустин
говори о могућим димензијама екуменизма, које се на ограничавају само на
међусобно уједињење хришћана, већ укључују и уједињење све твари, затим
уједињење са духовним, анђеоским светом, крунећи се у уједињењу целокупне
творевине са Богом, што представља најбескрајнију димензију екуменизма. Једино
светост, односно искуство светости обезбеђује ове саборне димензије екуменизма.
У неколико представки за СА Синод СПЦ које су писане током седме
деценије прошлог века, Ава се осврће на конкретне историјске догађаје као што је
укључење СПЦ у екуменске форуме, покушај успостављања тзв. „дијалога љубави“
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између Цариградског Патријарха Атинагоре и Римског Папе Павла IV, и одлука
Московске патријаршије о међуопштењу са римокатолицима. Утврђен у
светоотачком предању, Свети Јустин критикује све ове покушаје, јер за основу
уједињења не узимају Личност Господа Исуса Христа, већ институцију папства или
одређени хуманистички идеал, а за метод уједињења не предлажу свете тајне и свете
врлине, већ догматски минимализам и политичке уступке. Међутим, иако се
критички односи према разним екуменизмима било да они долазе из Рима, Женеве
или Цариграда, Ава подвлачи да је православнима место на екуменским скуповима и
конференцијама. Оквир учешћа православних представника у екуменским форумима
не треба да тежи, по Ави, стварању неког „надцрквеног“ организма, у коме
православни молитвено учествују нити треба да укључује ангажовање православне
црквене јерархије у остваривању тог циља. Екуменски форуми треба да буду и да
остану место где православни богослови треба да кроз дијалог са неправославнима
сведоче Истину Православне цркве, као што су кроз векове радили Свети Оци.
Једино кроз „дијалог у Истини“, према Ави, може да се успостави „дијалог у
љубави“.
Свети Јустин се осврће и на одређене тенденције уочљиве у неким помесним
православним цркавама, пре свих Цариградској и Московској патријаршији, да се
јединство у Православној цркви гради у личностима патријараха ових помесних
цркава, разобличавајући ове тенденције као неопапистичке. У бити, сва ова
стремљења била она папистичка или неопапистичка замењују Цркву као
Богочовечански организам одређеним екуменским синкретизмом, који у крајњој
линији разоткрива опадање хришћанске свести пред нихилизмом савремених
идеологија. Зато синкретистички и хуманистички екуменизам треба, по Светом
Јустину, заменити Богочовечанским екуменизмом.
На основу изложеног може се закључити да је Св. Јустин оштар критичар
одређених појава у Православној цркви у односу на екуменски покрет. То су, пре
свега, појаве које нису у складу са вековним предањем и учењем Православне цркве,
са њеним канонома и праксом. Међутим, иако је критички тон о. Јустина оштар, он
нити је уперен против неправославних хришћана као таквих, нити против личности
православних представника у екуменском институцијама и екуменском дијалогу.
Оштрица његове критике се, пре свега, дотиче одређених тенденција како међу
неправославним, тако и међу православним да се јединство Цркве засновано на
Личности Господа Исуса Христа замени уједињавањем у оквиру одређених
хуманистичких и идеолошких пројеката. Са друге стране, Свети Јустин се, не само
залаже за дијалог православних са неправославнима, већ наглашава да православни
имају обевезу да сведоче Истину пред својом неправославном браћом у циљу
спасења свих.
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Vladimir Cvetković
FOUR LETTERS OF ST. JUSTIN THE NEW OF CHELIE ON ECUMENISM
The paper aims to study ecumenical views of St Justin the New of Chelie. In doing
so it will discuss the personal and official correspondence of St Justin from the late period
of his life. In addition to Abba Justin’s books The Orthodox Church and Ecumenism and
The Notes on Ecumenism, the letter to Risto (now Metropolitan Amfilohije) Radović from
1964 as well as three letters for the Holy Synod of the Serbian Orthodox Church in the
seventies years (1971, 1974 and 1977) provide new material for the study of this subject.
Unlike his published books, these letters contain references to specific events in the
Orthodox world in relation to ecumenism. The paper also provides a historical overview of
the ecumenical movement of the fifties and sixties of the last century, relying on the
testimony of St Justin’s long-lasting friend and associate Archpriest Georges Florovsky. On
the basis of the relationship between Fr Justin and Fr Georges, especially during the WWII,
that this paper attempts to reconstruct, it will be argued that Fr Florovski acquainted Fr
Justin with the interwar history of the participation of the Orthodox Church in the
ecumenical movement. This paper also argues that St Justin’s views on ecumenism should
be considered as reactions to post-war developments in the ecumenical movement, which
are not in accordance with the teachings and practices of the Orthodox Church, as well as to
the deviations from the stance held by Orthodox delagetes at previous ecumenical
gatherings.
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ОДНОС ВЕРЕ И МОРАЛА
У СВЕШТЕНИМ КАНОНИМА ЦРКВЕ
Апстракт: Овим радом желимо да приближимо однос вере и морала у
свештеним канонима Цркве и тиме предочимо савременом човеку поједина
пастирска размишљања Светих отаца, као и дух оног времена и искушења која су
завређивала и изазивала њухову пажњу. У раду ћемо говорити о вери, моралу, односу
вере и морала, односу морала и канонског предања, о јереси, отпадништву, расколу,
симонији, блуду, прељуби и другом браку лаика, свештеника и монаха. Наша
претежна преокупација у решавању ових проблема биће канонско искуство Цркве
које је неодвојиво од мишљења појединих истакнутих Светих отаца.
Кључне речи: вера, морал, канон, јерес, раскол, симонија, прељуба, сабор и
Црква.
Увод
Овом тематиком желимо да усмеримо пажњу на неке интересантне ставове у
канонском искуству Цркве, који налазе место у нашој свакодневици. Најпре
погледајмо какав је значај вере за наш живот, затим каква је улога морала у
формирању нашег бића и, на крају, какву улогу имају вера и морал приликом
формирање канонског искуства Цркве? Интересантно је питање, да ли су вера и
морал у међусобном размимоилажењу или пак у сагласности, у чему утичу на
формирање канонског предања? Радом ћемо обухватити промишљања о вери,
моралу, односу вере и морала. Посебну пажњу посветићемо односу канонског права
и морала, тако и преступима против вере и морала који су веома значајни, јер
потресају саму суштину Цркве.
Вера
Вера је својеврсно обележје сваког хришћанина. Хришћани су верујући, како
каже Свети апостол Павле: „Када дође у онај Дан да се прослави у светима својима и
покаже се диван у свима вјерујућима, јер повјеровасте свједочанству нашему“ (2Сол.
1, 10). Хришћанство је по превасходству вера, како нам сведочи Свети апостол Павле
у Првој посланици Тимотеју (1Тим. 4, 1-6). Благодат Божја даје се човеку кроз Свете
тајне Цркве, крштење, миропомазање и Евхаристију. Морамо обратити пажњу да
благодатни дар који се даје човеку није то неки магијски дар, већ светотајински.
Значи, дар добијамо од Бога и Цркве, тако је благодат Божја дар заједнице, а не неког
нашег индивидуалистичког подвига. Благодаћу се у хришћанству даје могућност
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новог живота, живота који се пројављује у Христу и постаје доступан Цркви. Живећи
човек животом у Цркви као њен остварени члан, задобија могућност причасног
живота у Христу и постаје учесник у непропадљивости и бесмртности. Свети апостол
Павле у Првој посланици Солуњанима каже: „Духа не гасите“ (1Сол. 5, 19), у Духу
Светоме постајемо учесници у животу Христовом. Наведени подстицај да живимо у
Духу светом има суштинско значење за човеков духовни живот и остварење живота у
Христу. Благодат Духа светога делује заједно са човековим пристанком и сарадњом.
Зато апостол Павле све врлине означава као плод Духа светог: „А плод Духа јесте:
љубав, радост, мир, дуготрпљење, благост, доброта, вера, кротост, уздржање. За
такве нема закона“ (Гал. 5, 22-23). Свети Јован Златоусти наводи, имајући ове речи
апостола Павла у виду, да наша дела бивају зла и она су само наша. За добра дела
није довољно само наше старање него и Божје човекољубље, дело Духа светог1.
Човечја дела задобијају смисао са вером у Бога, али и вера у Бога поткрепљена је
делима. Ни вера без дела нити дела без вере не доводе човека до његовог потпуног
назначења2. Свети апостол Павле говори о делима вере: „Сјећајући се непрестано
вашег дјела вјере, и труда љубави, и постојане наде у Господа нашега Исуса Христа
пред Богом и Оцем нашим. Зато се и молимо свагда за вас, да вас Бог наш учини
достојним звања и испуни сваку благу намјеру доброте и дјело вјере у сили“ (1Сол. 1,
3; 2Сол. 1, 11). Мисао да се вера пројављује делима, подржава и Свети Јован
Златоусти3. Свети Никола Кавасила у свом делу – О животу у Христу – даје приказ
учења о вери и делима, где каже: „Неки од оних који не творе заповести мисле да
исправно верују. Неки, пак, од оних који творе као заслужену плату очекују Царство.
Ни једни, ни други, међутим, нису себи обезбедили Царство“4. Човек се не спасава
својим делима, већ благодаћу Божјом. Спасење и обновљење човека је плод
учествовања у нествореној благодати Божјој, односно у Царству Божјем, које се
пројавило у Христу и које се даје као дар Духа светога. Примајући Христа човек
благодаћу Светога духа постаје причасник Царства Божјег. Заправо, улазак у Царство
Божје не остварује се људским снагама, него Божјом благодаћу.
Хришћанин не живи сам за себе, од тренутка када постаје хришћанин, он се
учлањује у тело Цркве чија је глава Христос. Свети апостол Павле у посланици
Римљанима каже: „Тако смо многи једно тијело у Христу, а појединачно уди смо
једни другима“ (Рим. 12, 5). Стога вера, молитва, богослужење и уопште свеукупан
живот наш није просто индивидуална ствар. Ми се не молимо нити служимо
појединачно (индивидуално), већ као чланови Цркве, заједнице. Обожење човека не
представља појединачну ствар нити се тиме ограничава, већ се односи на највишу
размеру односа са Богом. Обожење је еклисиолошки догађај и покрива све размере
човековог живота. Према Светом Јовану Богослову ове речи су кључне за човеково
спасење, где се износи: „Да сви једно буду, као ти, Оче, што си у мени и ја у теби, да
и они у нама једно буду да свијет вјерује да си ме ти послао“ (Јн. 17, 21). Заједница
обожења је заједница личности и као заједница личности она је заједница љубави и
слободе.

1 В. Свети Јован Златоусти, PG 61, 673–674.
2 В. Свети Кирило Јерусалимски, PG 33, 456b.
3 В. Свети Јован Златоусти, PG 62, 394.
4 Свети Никола Кавасила, PG 65, 832d.
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Морал
Морал је скуп неписаних правила и обичаја који утврђују међуљудске
односе и просуђују шта је добро, а шта зло. Дефинише се као облик друштвене
свести, систем обичаја, навика, норми. Морал је релативан, јер није исти у свим
друштвеним групацијама и историјским периодима. Централне вредности морала
можемо да изразимо као: добро, исправно и праведно. Морал је настао у људском
друштву, још у првобитној заједници. Током своје еволуције човек је, најпре, живео у
малим групама где је било потребно ускладити своје потребе са потребама других.
На основу изналажења решења за то, формирана су правила људског понашања и
настала је философска дисциплина – етика. Морал је објективна друштвена појава
која је одређена скупом правила или норми која регулишу понашање чланова једне
друштвене заједнице, али и навикама понашања. Процењивање морала или морални
суд доноси се на основу поступака, расуђивања, понашања или уопште карактера
неког човека. Основна карактеристика моралних норми је њихова обавезност која је
двострука, што значи да је морал обавезујући и друштвено (споља) и индивидуално
(унутра), за разлику од правне и обичајне обавезности која је искључиво друштвена.
Обичај је најстарија форма регулисања друштвених односа и понашања. У почетним
фазама развоја људског друштва, бројна правила понашања су настајала стихијски.
Та понашања, односно обичаји, временом су изгубили на својој сврсисходности или
се, једноставно, заборавило зашто су успостављени, а прерасли су у моралне норме.
Пример за то је руковање, некада се то радило како би се показало другој страни да у
руци нема оружја. Данас за тим не постоји потреба, али је обичај задржан5.
Однос вере и морала
Божје заповести заузимају најзначајније место у хришћанској етици. Етички
живот сваког хришћанина ураста са испуњењем Божјих заповести. Заповести су пре
свега присутне као Божји логоси или божанска воља која је упућена човеку да се
саображава са њима. Логос Божји, који своју вољу открива човеку у облику
заповести, није логос безличан или неактиван, већ личностан и делотворан. Бог је
љубав и заповести које упућује човеку показују Његову љубав. Онај који држи
божанске заповести прихвата у себе божанску љубав, самога Бога; пребива у љубави
која је Бог и Бог пребива у њему (1 Јн. 4, 16). За човека је љубав да држи божанске
заповести (2 Јн. 6). А ко држи заповест Његову, љубав Божја је за њега савршенство
(1 Јн. 2, 5). Господ Исус Христос позива човека да емпиријски приступи његовом
учењу, да га следи и препозна његову вредност. Божја заповест, као и њено
извршавање, представљени су у Христовој личности. Божја заповест у којој су
садржане и обједињене све остале, јесте у заповести љубави. Христос ову велику
заповест предсавља као нову и најважнију. „Заповест нову дајем вам: да љубите
једни друге, као што ја вас љубих“ (Јн. 13, 34). У Христовој личности налазимо
савршено испуњење Божијих заповести (Јн 14, 31)6. Појмови доброг и исправног у
хришћанској етици не односе се на безличне вредности, већ на живот у Христу. Тако
да моралност човека није дефинисана философски, већ богословски, христолошки –
еклисиолошки. Христос је сврсисходност целокупног човековог живота и сврха
бивствовања целокупног света. Морални закон тиче се службе човека у Цркви.
5 О значају обичаја за црквено правно подручје погледајте: Милаш 1926, 49–50.
6 В. Манзаридис 2011, 117–124.
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Потврда тог човековог опредељења огледа се у његовом подвижничком животу.
Човек испуњава Божју вољу о твари тако што ту твар приноси Богу кроз Свету
Евхаристију7.
Однос канонског права и морала
Због потребе да се регулисање понашања људи не препушта стихији, држава
одређује друштвене правно-политичке норме, чије непоштовање санкционише. Ове
норме се садржински разликују од моралних. Исто тако, морална дужност и правна
обавеза нису увек у складу и због тога што правна радња може да буде исправна, али
не мора да буде морална. Дешава се и да је правна норма на вишем етичком нивоу у
односу на одређени морални систем. Оно што је слично јесте да се санкција за
прекршај моралних норми углавном изражава као реакција друштва. Ипак, санкције
за прекршај правних и моралних норми се разликују. Морална санкција може бити
индивидуална (унутрашња, рецимо грижа савести) и друштвена (спољашња; презир,
па чак и искључење из друштва). Међутим, правим моралним чином се сматра онај
који је почињен из моралних побуда, а не из страха од санкција или због стицања
већег угледа или чак славе.
Луис Патсавос нам сведочи о улози и духу канонског наслеђа на следећи
начин: „Премда свештени канони чине црквено право, они се ипак у суштини
разликују од свих других врста права. Иако су обдарени техничким и правним
изразима, њихова основа је богословска и њихов циљ је пастирски. Они су донешени
као одговор на специфичне пастирске потребе Цркве [...] Спасењска мисија Цркве
као последицу има спасењску и пастирску сврху свих својих служби и декрета. Све
што се одвија у Цркви за своју сврху има спасење људског рода и пастирско је [...]
Управо у том духу треба схватити свештене каноне [...] Канони, стога, нису изрази
законског духа који тежи да све обухвати правилима и да духовни живот сведе на
норме. Они су изрази пастирске бриге Цркве за спасење њених чланова“8. Правне
норме морамо разликовати од моралних норми. Право се пре свега регулише идејом
равнога, морал се регулише идејом жртве и љубави, према којој човек заборавља
себе. Неузимајући у обзир равнотежу између земаљског добра и моралне вредности,
него полази од признавања великог значаја другоме, и чини шта је у интересу другог
не гледајући на свој сопствени интерес. У моралу је наш интерес, у ствари интерес
другога, јер хришћански морал је неодвојив од Цркве, док у правним нормама тражи
се интерес онога који је оштећен. Моралне норме имају једнострани карактер, што
значи да нам наша морална савест заповеда, шта ми морамо да чинимо без обзира
шта други чине нама. Такву моралну логику можемо сагледати у Христовим речима:
„Чули сте да је казано: Љуби ближњега својега, и мрзи непријатеља својега. А ја вам
кажем: Љубите непријатеље своје, благосиљајте оне који вас куну, чините добро
онима који вас мрзе и молите се за оне вас вријеђају и гоне“ (Мт. 5, 43-44). Морална
и неморална акта потпадају под суд наше савести, јер спољашњи суд нема
могућности да наше лоше мисли и жеље спречи, зато правне чињенице које вређају
права других, потпадају под спољашњи, формални суд са његовим казнама, којима се
успоставља равнотежа у друштву9.

7 Уп. Живковић 2011, 32–36.
8 Патсавос 2009, 30.
9 Уп. Перић 2006, 39-40; Цисарж 1970, 9–11.
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Посебно занимљиво је промишљање Георгија Манзаридиса у коме
примећује да Христос није оставио неко строго систематско етичко учење, и у прилог
томе каже: „Христос није предао вернима некакво систематско етичко учење, него
своје тело, то јест Цркву. У њој се човек ангажује и обнавља, а заједно са њиме и
читав космос. Нови човек пројављује нови етос, одређен божанским заповестима.“10
После ових краћих уводних размишљања говорићемо о преступима против вере, а у
даљем излагању и о преступима против морала.
Преступи против вере
У овом делу рада говорићемо о преступима који потресају реалност и
истинитост живота у Христу. Нисмо у могућности да обрадимо сваки аспект ових
преступа, али потрудићемо се да прикажемо оно што је било најпроблематичније за
саборске оце који су доносили каноне, те тако разрешавали реалне проблеме живота
Цркве. У наставку, изнећемо поједина размишљања о јереси, апостасији, расколу и
симонији, као озбиљним девијацијама које потресају живот Цркве.
Јерес
Јерес (гр. αἵρεσις, лат. hearesis, издвојена идеја, мишљење) појединачна
издвојена мишљења о Светој Тројици, о божанству Исуса Христа или о Његовој
човечанској природи и о односу двеју природа у Његовој божанској личности –
ипостаси. Ова последња учења сврставају се у христолошке јереси, познате су и
пневматолошке јереси, које се у теологији сусрећу и под називом пневматолошки
субординационизам или духоборство (који не признају једносуштност Светога духа
са друга два Лица Свете Тројице). Историја догмата познаје мноштво христолошких
јереси. Најчешће имамо јереси, које су умањивале човештво Христово или су
истицале једну истиниту природу у Његовој ипостаси11. Формулисано начело на коме
10 Манзаридис 2011, 63.
11 1. правило: Када започиње било каква беседа или дело, правилно је, по речима богослова, од
Бога започети и с Богом завршити. Према томе, када ми данас свечано исповедамо
благочешће, и Црква којој је Христос темељ, свакога дана расте и напредује тако да је изнад
кедара Ливанских, започињући сада свету беседу, благодаћу Божијом установљујемо да се
мора чувати чистом, неповређеном од било какве новотарије, вера која нам је предата од
богоизабраних Апостола, сведока и слугу Логоса. Такође и исповедање вере 318 светих и
блажених Отаца, који се окупише у Никеји, у време Константина, нашег бившег цара, а против
нечасног Арија […] Ти Оци нам једнодушном вером отворише и разјаснише једносушност у
три Ипостаси богоначалне природе, и који, не допустивши да то остане скривено под судом
незнања, јасно научише верне да се поклањају (поштују) Оцу и Сину и Светоме Духу; они
(свети Оци) оповргоше и разрушише учење о неједнаким степенима Божанства, па порушише
и разорише јеретичке тврдње као да су куле које деца праве од песка. Исто тако потврђујемо и
оно исповедање вере које је проглашено од 150 светих Отаца који се сакупише у овом, царском
граду у време великог Теодосија, нашег бившег цара, и прихватамо оно шта су они рекли о
Духу Светоме, а одбацујемо нечастивога Македонија, заједно са пређашњом непријатељима
истине, као онога који подругљиво говори о Ономе ко је Владика, настојећи да Га прикаже као
слугу, и који је разбојнички хтео да пресече (раздели) Једног, Који се не може делити, а у
жељи да нам остане непозната тајна наше наде. Заједно са гнусним и истини противним и
бесним Македонијем, осуђујемо и Аполинарија, тајноводитеља злобе који је нечасно учио да је
Господ примио тело без ума и без душе, уводећи у људе помисао о непотпуности нашег
спасења. Уједно, печатом сведочимо и о учењу које је изложено од стране 200 богоносних
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се утемељила критика и одбацивање оваквих схватања (јереси) било је сотириолошке
природе: оно што није било примљено у ипостас Сина Божјег, не може се поправити
нити спасити. Оно што се сјединило са Богом у Христу, то је било спашено. Одатле
имамо догматску строгост саборских одлука према јересима.
За јерес треба сматрати и оно учење које, не дотичући се ни догмата, ни
Светих Тајни, одбацује живот по заповестима Христовим и дозвољава хришћанима
да живе незнабожачки. Ово учење, које споља делује као да није непријатељски
оријентисано према хришћанству, у суштини му је потпуно противно: оно
представља одрицање од Христа. Сам Господ је рекао: „Тада ћу им јавно казати,
никада вас нисам знао; идите од Мене ви који чините безакоње“ (Мт. 7, 23). Вера
може бити жива само уз дела вере, без њих она је мртва (Јак. 2, 26). Уосталом, услед
нехришћанског живота губи се и само исправно схватање хришћанских догмата и
предања Цркве. Још у време док је идолопоклонство било веома снажно, јеретици су
водили живот као незнабошци. Свети Атанасије Велики то примећује за Аријанце,
који су учествовали у забавама идолопоклоника и по владању били налик њима. Да
кажемо простим речима у Цркви је једино могуће спасење, ван Цркве нема спасења.
У предању Цркве, свештени канони нам доносе неприкосновени став, тако
Отаца, окупљених први пут у Ефесу, у време Теодосија, сина Арјадијевог, цара нашег. То
учење је необорива сила благочешћа јер исповеда једнога Христа, Сина Божијег, оваплоћеног;
и прославља непорочну, Приснодјеву Марију, која Га је без семена родила, Која је уистину
Богородица. Одбацујемо као богопротивно и ништавно оно што је учио Несторије, тј. да је
Христос засебно Бог а засебно човек, и чиме он (Несторије) поново Уводи нечашће Јевреја.
Такође православно утврђујемо и оно исповедање вере које је изложило 630 богоизабраних
Отаца у обласном граду Халкидону, у време Маркијана који је такође био наш цар. Тамо
изложено исповедање вере гласно је распрострањено на све крајеве света, тј. да је у Христу,
Сину Божијем, и човечија и Божанска природа, и да Га у тим двема природама славимо.
Такође је оповргнуто учење зломислећег Евтихија, који је учио да је тајна нашег спасења
учињена привидно. Са тим Евтихијем низвргнут је и Несторије и Диоскор, од којих је први био
заштитник учења о подели, а други о сливању (мешању), али сви они, сви ти борци за нечашће,
стровалише се у један понор пропасти и безбожја. Исто тако признајемо и потомству нашем
свето поверавамо и оно што су благочестиво прогласили, надахнути Духом Светим. Њих 165
богоносних Отаца који се окупише у овоме царском граду, у време Јустинијана, нашег
некадашњег цара. Они саборно предаше анатеми и осудише Теодора Мопсуетског, учитеља
Несторија, Оригена, Дидима, Евагрија и све оне који су изнова почели да шире и казују
јелинске басне и у својим маштаријама ума изнесоше некакво (учење) о прелажењу и
претварању тела и душа, те нечастиво и несмислено усташе против вере у васкрсење мртвих
[...] Једном речју: установљујемо да мора важити као чврста, да мора остати непоколебљива до
краја века вера оних људи који се прославише у Цркви Божијој, и који беху светионици свету,
чврсто се држећи речи живота; исто тако морају важити и њихови богопредати списи и
догмати. Одбацујемо и предајемо анатеми све оне које су они одбацили и анатемисали као
непријатеље истине и као такве који су узалуд устајали против Бога и који су желели да
неправдом замене истину. А ко не чува и ко не прихвата све поменуте догмате побожности, и
ко не мисли и не исповеда (веру) на овај начин, него жели да оповргава догмате, нека буде
анатемисан по наредби која је већ издата од поменутих светих и блажених Отаца; такви нека
буду избрисани из имена хришћана, нека буду као туђинци, нека буду изопштени и избачени.
И после овога, ми коначно утврђујемо да се не сме ништа додавати ономе што је већ
установљено, као и то да се ништа не одузима. Другачије од овога нисмо могли ни поступити
(Трулског вас. сабора). В. (Трул. 2; Седми Вас. 1); В. Књига правила 2008, 59–60; в. Јевтић
2005, 135–138; в. Милаш 1895, 427–431.
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да се строго забрањује и кажњава било какво заједничарење са јеретицима12. Многи
у историји Цркве, намеравали су да наруше ред у Цркви, злобно и клеветнички
смишљају разне оптужбе против епископа, а све у жељи да се тиме окаља добар глас
о њима и да се узнемири народ, због тога је сабор епископа одредио да се без
посебног разматрања и испитивања не примају оптужитељи. Дакле, не треба ни
свима дозволити, као што не треба свима забранити да подносе оптужбе против
оних који управљају Црквом. Ако неко поднесе оптужбу против епископа, било
због повреде имовине или због било које друге учињене неправде од стране
епископа, при оваквим оптужбама не треба узимати у обзир ни личност
тужитеља, нити његову веру. Уколико је преступ, за који се окривљује епископ,
црквени преступ, тада је потребно испитати ко је онај који оптужује. И пре свега је
потребно забранити јеретицима да подносе оптужбе против православних епископа
по питању црквених дела. Ми сматрамо за јеретике оне који су одавно изопштени из
Цркве, као и оне које смо ми анатемисали. Осим тих, ово треба да буде забрањено и
онима који исповедају праву веру, а у пракси су прешли у раскол или склапају завере
против канонски постављених епископа. Али ако неки, који нису ни јеретици, нити
су били одлучени, нити осуђени, нити оптужени за неке преступе, сматрају да
имају разлог да оптуже епископа због црквених дела, свети Сабор одређује да такви
12 45. правило: Епископ или свештеник или ђакон који се буде са јеретиком само и молио, нека
се свргне. А ако њима (јеретицима) допусти да служе као клирици, нека се свргне. В. (Ап. 10,
11, 46, 64, 70; Трећи Вас. 2, 4; Лаод. Пом. 6, 9, 32, 33, 34, 37); 46. правило: Наређујемо да се
свргне епископ или свештеник који призна крштење или жртву (принос) јеретика. Јер, како се
слаже Христос са Велијаром? Или, какав део има верник са неверником? (2Кор 6, 15). В. (Ап.
47, 68; Први Вас. 19; Други вас. 7; Трулски вас. 95); 64. правило: Ако неко од клира буде
затечен да пости у дан Господњи (недеља) или суботом, осим на Велику суботу, такав нека
буде свргнут. Уколико је лаик, нека буде одлучен (Апостолска правила). В. (Ап. 7, 45, 70, 71;
Први Вас. 19; Трулски вас. 11); В. Књига правила 2008, 20–21. 23; в. Јевтић 2005, 48–49. 52; в.
Милаш 1895, 109–112. 134–135; 7. правило: Када је ово објављено, свети Сабор је установио да
нико не сме износити, или писати, или састављати другу веру осим оне коју су установили
свети Оци сабрани Духом Светим у граду Никеја. Они који се усуде да састављају другу веру,
и да је јавно шире, да је подмећу онима који желе да се обрате к познању истине, било из
јелинства, било из јудејства или ма које друге јереси, такви, уколико су епископи, имају бити
лишени чина, а уколико су неки други клирици, лишавају се припадања клиру. Уколико су
лаици, треба да буду анатемисани. Према томе, ако се открије да неки међу њима: епископ,
или клирик, или лаик, мисли или учи о оваплоћењу јединородног Сина Божијег онако како је
то изложио свештеник Харисије, или да следи за поганим и развратним учењем Несторија
(које је овде изложено), такви нека подлегну одлуци овог светог Сабора, тј. ако су епископи нека буду лишени епископства и свргнути; уколико су клирици - нека буду искључени из
клира; а уколико су лаици, нека буду предати анатеми, као што је већ речено (Трећег Вас.
сабора). В. (Други вас. 1; Трулски вас. 1; Карт. Пом. 2); В. Књига правила 2008, 43–44; в.
Јевтић 2005, 97–98; в. Милаш 1895, 298–300; 32. правило: Од јеретика не треба узимати
благослове, јер њихови благослови нису ништа друго него бесмислице. 33. правило: Са
јеретицима или расколницима не треба се молити. 34. правило: Нико од хришћана нека не
напушта мученике Христове и нека се не обраћа лажним мученицима, тј. онима који су међу
јеретицима или који су били јеретици. Зато, они који то чине нека буду под клетвом. 35.
правило: Хришћанима не приличи остављати цркву Божију и (од Ње) одлазити; такође не
приличи призивати анђеле и чинити сабрања. Ово је забрањено. Према томе, који се затекне да
је у таквом тајном идолослужењу, зато што је напустио Господа нашег Исуса Христа, нека
буде анатема јер је приступио идолослужењу (Лаодикијског Пом. сабора). В. (Апостолски 10,
11, 45, 46, 64; Први вас. 19; Други вас. 7; Трећи вас. 2, 4; Трулски вас. 11, 95); В. Књига правила
2008, 137–138; в. Јевтић 2005, 295–296; в. Милаш 1896, 91–93.
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најпре изнесу оптужбу пред епископима одређене области, и пред њима докажу
преступ због кога оптужују одређеног епископа. Уколико епископи те области не
могу изрећи пресуду о наведеној оптужби, тада ће тужитељ или тужиоци приступити
већем сабору епископа одређене области, окупљених управо поводом те или тих
оптужби. Оптужбу, пред тим сабором епископа, неће моћи да подигну уколико пре
тога писмено не изјаве да ће подлећи једнакој казни ако им се, после расправе
докаже да су они само клеветали на оптуженог епископа13. Запажамо у овим
саборским речима поједине занимљиве еклисиолошке ставове, прво да се
мишљење јеретика, расколника и отпадника не прихвата и не уважава, заправо
даје нам се на знање као да нису део заједнице Цркве, друго, да се сви проблеми
решавају у телу Цркве саборно од стране свих епископа.
Свети канони су веома строги када је у питању брак хришћанина, није
дозвољено да се хришћанин жени особом која је јеретички настројена и због тога
анатемисана, одлучена од Цркве14.
Свети отац Василије Велики износи одређене ставове по питању
отпадништва, јереси и раскола који су потресали Цркву. „[...] Наши претци су
установили да се признаје само оно крштење који ни у чему не одступа од вере; и
зато су они једно називали јерес, друго раскол, а треће: парасинагоге. Јеретицима су
називали оне који су се сасвим отуђили од вере; расколницима су називали оне које
имају различита мишљења по неким црквеним предметима и питањима, а који
допуштају могућност да буду поново приведени истини. Парасинагоге су зборови
које чине непокорни свештеници или епископи или неуки (ненаучени) народ. На
пример: када је неко изобличен због неког греха, и забрањено му је да
свештенослужи, а он се не покорава правилима, него сам себи присваја
предстојништво и свештенослужење, а заједно с њиме одступе и још неки,
оставивши саборну Цркву, на тај начин настаје парасинагога. Раскол је, на пример,
када се о покајању мисли другачије него што о томе мисле они који припадају Цркви;
13 В. 6. правило Другог васељенског сабора, в. (Апостолски 74, 75; Четврти вас. 9, 17, 19, 21;
Трулски вас. 8; Антиохијски пом. 12, 14, 15, 20; Лаодикијски пом. 40; Сардички пом. 4;
Картагински пом. 8, 10–12, 15, 18, 19, 59, 104, 107, 129, 128–130, 132); 1 правило: Свети Оци,
сабрани у Константинопољу установише да се не сме укидати, него да мора остати у пуној
снази Символ вере који изложише 318 Отаца, који се сабраше у Никеји Витинској, и да мора
бити предата анатеми свака јерес, а поименице: јерес евномијеваца, аномејеваца, аријанаца или
евдоксијана, полуаријанаца или духобораца, савелијанаца, маркелијанаца, фотинијеваца и
аполинаријеваца. В. (Други вас. 7; Трулски вас. 1, 75; Гангријски пом. 21; Карт. Пом. 2;
Лаодикијски пом. 7, 8; Василије Велики 1); В. Књига правила 2008, 38–40; в. Јевтић 2005, 85.
88–90; в. Милаш 1895, 231–242, 257–265.
14 14. правило: Пошто је у неким епархијама дозвољени чтецима и појцима да се жене, свети
Сабор наређује да нико од њих не сме узети иноверкињу за жену. Они који имају децу из
таквих бракова и која су већ крштена код јеретика, морају их превести у заједницу саборне
Цркве. А ако их нису крстили, не могу их крстити код јеретика, а исто тако не могу се
сјединити браком са јеретиком, Јудејем или незнабошцем, осим ако особа која жели да ступи у
брак са православним хришћанином, обећа да ће прећи у православну веру. А који преступи
против овог правила нека подлегне епитимији по правилима (Четвртог Вас. сабора). В.
(Апостолски 26, 45, 65; Други вас. 7; Трулски вас. 6, 72; Лаодикијски пом. 10, 31–34, 37, 39); 31.
правило: Не приличи са било којим јеретиком склапати брак, или јеретицима давати (у брак)
синове и кћери, него их треба узимати од њих, ако обећају да ће постати хришћани
(Лаодикијски Пом. сабор). В. (Апостолски 26, 45, 65; Четврти вас. 14; Трулски вас. 6, 72;
Картагински пом. 21); В. Књига правила 2008, 51. 137; в. Јевтић 2005, 111–112. 295; в. Милаш,
Никодим, Правила Православне цркве с тумачењем I, н., д., 362–364; в. Милаш 1896, 90 –91.

270

а јереси су, на пример: манихејска, валентинијева, маркионитска, као и већ поменути
папузијани. Овде (у јересима) постоји разлика у самој вери у Бога. Ради чега су наши
древни Оци да се крштење јеретика има у потпуности одбацити, а расколника, пошто
припадају Цркви, то крштење треба признати (јер се они покоравају Цркви), а оне
који су у парасинагогама треба, пошто се покају и обрате, опет примити у заједницу
(Цркву). На исти начин и они, који се налазе на неком црквеном степену а који су
одступили са непокорнима, треба да се приме на исти степен али тек након покајања.
Пепузијани су јеретици јер хуле на Духа Светог, прилажући безаконито и бестидно
име Утешитеља (Параклита) Монтану и Прискили. Због тога, као они који од људи
желе да стварају богове, они су достојни осуде; а као такви који вређају Духа
Светога, поредећи га са људима, заслужни су вечне осуде, јер хуљење на Духа
Светога не може бити опроштено. На који начин да се њихово крштење сматра
правилним, када они крсте у Оца и Сина и Монтана и Прискилу? Због тога, они који су
се крстили на овај начин заправо и нису крштени јер нису крштени онако како нам је
предато. И мада је ово на неки начин промакло великом Дионисију, ми због тога не
морамо да учинимо исто јер њихова (мисли се на пепузијане) грешка веома је
очевидна за свакога ко жели да је види. Катари припадају расколницима. Кипријану
и нашем Фирмилијану било је угодно да и катаре уврсте у исти ред са анкратитима,
хидропарастатима и апотактима. И мада почетак поделе беше услед раскола,
одступници од вере више нису на себи имали благодат Светог Духа јер је те
благодати нестало онда када се прекинуло прејемство; јер први који су се оделили
постали су световњаци и више немају власти да крштавају, рукополажу, нити да
другима дају благодат Духа Светога. Ради тога је и било наређено да они који су
крштени од њих, морају, када се враћају Цркви, бити омивени правим и истинитим
крштењем Цркве. Без обзира што неки из Азије напомињу да треба прихватити
њихово крштење, ипак нека се оно не признаје. Због тога, када неко од њих жели
да се врати у Цркву, таквога је потребно крстити. У осталом, ако ово треба да
служи некаквом препреком, ми треба да се придржавамо обичаја и треба да
следимо за Оцима који су учили онако како је то корисно за нас. Бојим се да кад
будемо настојали да они не журе са крштењем, да због строгости наредбе не
запречимо пут онима који се желе спасити; а ако они признају наше крштење, то нас
не треба ни најмање бринути нити смо им због тога дужни да показујемо некакву
благодарност, него и даље, у пуној тачности морамо испуњавати правила која су нам
дата. Такође треба да важи и то, да они који се обраћају, а који имају засебно
крштење, они најпре морају бити помазани од верујућих, и тек тада могу приступати
к тајнама. Знам да смо ми примили на епископске катедре браћу Зојина и Саторина
који су били у њиховој заједници. Због тога ми не можемо одбацивати оне који су
из те заједнице јер, примивши епископе, ми смо установили на неки начин правило у
погледу заједничарења са њима (енкратитима)“ 15. Свети Василије Велики оставља
могућност искреног покајања јеретицима и треба их пред крај живота примити, ако
постоје одређени плодови покајања16.
15 Свети Василије Велики, 1. правило у: В. Књига правила 2008, 258–260; в. Јевтић 2005, 456–
460; в. Милаш 1896, 341–351.
16 5. правило: Јеретике који се покају пред крај живота треба примати, али тек када их
испитамо и видимо да се истински кају и имају ли плодове таквог покајања који сведоче о
њиховој жељи за спасењем (Свети Василије Велики); В. (Први вас. 2, 14; Други вас. 7; Трулски
вас. 78, 96; Неокесаријски пом. 12; Лаодикијски пом. 19, 47; Картагински пом. 45); В. Књига
правила 2008, 261; в. Јевтић 2005, 462; в. Милаш 1896, 356–357.
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Отпадништво (Апостасија)
Апостасија (гр. αποστασία) је термин који означава отпадништво од вере, а
тиме и Цркве, и представља један од најтежих и најопаснијих грехова. Апостасија
представља одбацивање Господа Исуса Христа, престанак веровања у Њега као Сина
Божјег и Спаситеља свега света, и прелазак у неку другу веру. Одвајање, које се
темељи на слободној вољи, од јединства са Христом, значи искључење из Цркве
Христове, а колико је тежак грех, објашњава нам Свети апостол Павле: „Кад неко
преступи Закон Мојсијев, по исказу два или три сведока, има да умре без милости.
Замислите колико ће сада тежу казну заслужити онај који гази Сина Божијега, и крв
Завјета којом је освећен за несвету држи, и Духа благодати вријеђа“ (Јев. 10, 28-29).
У Црквеном праву, апостасија означава отпадништво, одметање, одступање,
одвајање, од православне вере и Цркве. Најтежи преступ против вере јесте када се
једно крштено лице одметне (одрекне) вере и пређе у неку другу религијску
заједницу, чији следбеници не признају Исуса Христа за Сина Божјег. Свако
одрицање вере чини преступ који се означава техничким термином, апостасија. Лице
које се одрекло вере зове се апостата или отпадник. Припадник православне вере,
који се самовољно одрекне хришћанства, постаје за Цркву и Христа туђ, односно
стран. Овим преступом је отпадник сам себе осудио пред Црквом и одрекао се свих
права у њој, Црква је апостате осуђивала и изрицала им најтежу казну – казну
искључења из Цркве заједнице (екскомуникација). Црквене казне за апостасију
одређивале су се према околностима под којима је она учињена, и према томе да ли је
починилац обичан верник, световњак, лаик или је члан црквеног клира, тј. клирик.
Према светим канонима, Црквене власти су апостате, који су остајали упорни у
преступу, кажњавале и клирике и лаике, искључењем из црквене заједнице, са
анатемом. Међутим, они који су отпадали од вере без присиле, својевољно, па су
тражили опроштај од Цркве, и да се поново врате у крило Црквене заједнице, ако су
били лаици, одлучивани су од Светог Причешћа – Евхаристије за живота, а ако су
клирици, свештенослужитељи или црквенослужитељи – искључивани су из црквене
заједнице. Водило се рачуна, ако је преступ апостасије учињен (а најчешће је тако
било) из страха, световњак се кажњавао, морао је покајничко расположење да покаже
и био је без Светог Причешћа за 12 година, а свештено лице, клирик, могао је да
задржи чин и обележја свештеног лица, али без права на свештенодејство. Што се
тиче оних који су пред упокојењем, чуваће се древни закон и правило по коме, онај
који је на самрти, не може бити лишен последњег Причешћа. Али, ако је удостојен
Причешћа на самрти, опорави и поврати му се снага, такав нека буде само међу
онима који се моле. У погледу оних који су на самрти, а желе да се причесте, епископ
нека после детаљног испитивања, те људе удостоји светих Дарова17.
17 62. правило: Ако се неки клирик у људском страху пред Јудејима, Јелинима или јеретицима
одрекне Христа, такав нека буде искључен. Ако ли се одрекне имена клирика, нека буде
свргнут. Ако се покаје, нека буде примљен али као лаик. В. (Први вас. 10, 11; Анкирски пом. 13, 12; Петар Александријски 10, 14; Атанасије Велики 3; Теофило Александријски 2); 70.
правило: Ако неки епископ или свештеник или ђакон или неко други из клира буде постио
заједно са Јудејима, или са њима светковао њихове празнике, или примао од њих празничне
дарове (нпр. пресне хлебове и слично), такав нека се свргне. Ако то учини лаик, нека буде
одлучен (Апостолска правила). В. (Апостолски 7, 64, 71; Трулски вас. 11; Антиохијски пом. 1;
Лаодикијски пом. 29, 37-39); 10. правило: Од оних који су пали (у вери), ако су неки од њих
били постављени по незнању или са знањем дотичних који су их поставили, ово ипак, ни чим
не слаби црквено правило јер кад се то дозна, они бивају свргнути из чина. 11. правило: Што се
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Раскол
Апостолски муж свештеномученик Игњатије Богоносац, ученик апостола
Петра и Јована, сведочи да је раскол пре свега отпадање од законитог архијереја и
рушење богоустановљене јерархије18. У „Посланици Филаделфијцима“, Свети
Игњатије износи да је Дух свети објавио, говорећи овако: Без епископа ништа не
чините, тело своје као храм Божји чувајте, јединство љубите, поделе избегавајте19. А
на другом месту исте посланице упозорава: „Зато, децо светлости Истине, бежите од
подела и од злих наука. А тамо где је пастир [епископ], тамо следујте као овце
[Христове]. Јер многи вуци [наизглед] достојни поверења, злим задовољствима
заборављају оне који трче к Богу али такви у нашем јединству неће имати места“ 20.
У „Посланици Смирњанима“, Свети Игњатије Богоносац им заповеда: „Сви следујте
епископу, као Исус Христос Оцу, и свештенству као Апостолима, а ђаконе поштујте
тиче оних који су у време Ликинијеве тираније одступили без принуде и не због тога што су
им имања била отета, или што им је претила нека опасност или слично, сабор је одредио,
премда нису достојни човекољубља, да се према њима ипак поступи великодушно. Дакле, који
се искрено покају, као верни нека три године проведу међу онима који слушају Писмо, седам
година нека припадају цркви тражећи (молећи) опроштај и две године нека учествују са
народом у молитвама али без причешћивања светим Тајнама. 12. правило: Они, који благодаћу
беху призвани, и прво показаше ревност и збацише окове, а касније се попут пaca вратише
својој бљувотини, јер неки од њих користише сребро и разне дарове да би тиме повратили
своју војничку службу; такви нека десет година припадају у цркви а три године нека слушају
Писмо стојећи у притвору (храма). Али код ових треба пазити на њихову спремност на
покајање и на који начин се кају, те према томе, оне међу њима који су у страху, сузама,
стрпљењу и добрим делима, и то не само на спољашњи начин, него су заисти такви, пошто се
наврши време одређено за слушање (Писма), нека буду примани у заједницу. Епископу је
слободно да још човекољубивије поступи са њима. За оне који се равнодушно понашају према
свом грехопаду, и који сматрају да је довољно само то што долазе у цркву, такви нека остану
сво време које је одређено за покајање. 13. правило: Што се тиче оних који су пред
упокојењем, чуваће се древни закон и правило по коме, онај који се растаје са душом, не може
бити лишен последњег и најпотребнијег причешће, Али, ако се као већ оплакан и удостојен
причешћа на самрти ипак опорави и поврати му се снага, такав нека буде само међу онима који
се моле. У погледу оних који су на самрти а желе да се причесте, епископ нека после
подробног испитивања, те људе удостоји светих Дарова.
14. правило: Што се тиче оглашених а који су пали у вери, свети и велики Сабор наређује да
они три године проведу са онима који слушају (Писмо), а затим нека се моле са оглашенима.
(Првог Вас. сабора). В. (Апостолска 52, 62, 83; Првог вас. 2, 9, 11–14; Трулског вас. 96, 102;
Анкирског пом. 1–9, 12, 21, 22; Лаодикијски пом. 2, 19; Картагински пом. 7, 23, 43; Василије
Велики 20, 73, 75, 81, 84; Петар Александријски 2, 3, 10; Григорије Ниски 2, 4, 5; Тимотеј
Александријски 4, 6; Кирило Александријски 5) В. Књига правила 2008, 23–24, 34–35; в. Јевтић
2005, 52, 54, 74–76; в. Милаш 1895, 132–133, 143–144, 208–219.
18 31. правило: Ако један свештеник, презревши свога епископа, сазове некакав свој збор и
подигне други олтар, а не може окривити епископа у било чему што се тиче благочестија и
истине (правде), такав свештеник нека буде свргнут као властољубив јер се понео као
самосилник. Исто тако, нека буду свргнути и остали клирици који прихвате његово мишљење.
Што се тиче лаика, они нека буду одлучени. А све ово нека буде после прве или друге или
треће опомене од стране епископа (Апостолска правила). В. (Други вас. 6; Трећи вас. 3;
Четврти вас. 18; Трулски вас. 31, 34; Гангријски пом. 6; Сардички пом. 14; Антиохијски пом.
5; Картагински пом. 10, 11; Прводруги пом. 13–15); В. Књига правила 2008, 17–18; в. Јевтић
2005, 44; в. Милаш 1895, 89–91.
19 Уп. Свети Игњатије Богоносац, Посланица Филаделфијцима VII,2, у: Јевтић 1999, 256.
20 Свети Игњатије Богоносац, Посланица Филаделфијцима II, 1-2, у: Јевтић 1999, 255.
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као Божју заповест. Нека нико без епископа не ради ништа што се односи на Цркву.
Она Евхаристија [Литургија] нека се сматра сигурном која је под епископом, или ако
коме он дозволи. Тамо где се појави епископ, тамо нека буде и мноштво народа, као
што тамо где је Исус Христос, тамо је и саборна [католичанска] Црква. Није
дозвољено без епископа ни крштавати, ни вечеру љубави свршавати [...]“21. Даље
Свети Игњатије износи: „[...] Добро је знати Бога и епископа. Ко поштује епископа,
тога Бог поштује; ко тајно од епископа нешто у Цркви ради – служи ђаволу“ 22. Ово је
учење древне Цркве, оно је предано Игњатију Богоносцу од апостола Петра и Јована;
ово учење јесу – Откривења Духа светог лично Игњатију Богоносцу, о чему сам
свети сведочи у „Посланици Филаделфијцима“. По његовим речима, обмањивати
епископа исто је што и обмањивати Бога, а непослушност епископу и прикривање од
њега свега што се односи на црквена дела је служење ђаволу. Па, каквим речима онда
назвати непризнавање свога архијереја и одступништво од Цркве? То је, несумњиво,
не само служење ђаволу, него и подражавање самога ђавола. Свештеномученик
Игњатије тврди да „[...] где је подела и гнев, тамо Бог не обитава [...]“23. А ако „Бог
не обитава“, какав то дух живи и дејствује тамо?
Други ученик апостола Петра, Павла и Јована – свештеномученик Климент
епископ римски – пише коринтским расколницима: „Ваш расцеп многе је развратио,
многе је у очај бацио, многе у сумњу, а све нас у жалост. И ваша буна упорно још
траје“24. Свети Климент опомиње расколнике колико је тежак грех раскола: „Сетите се
речи Исуса Господа нашег. Он је рекао: Тешко човеку оном; боље би му било да се није
родио, него да саблазни једнога од изабраних мојих; боље би му било да обеси [себи]
камен воденички и да се баци у море, него да саблазни једнога од малих мојих“ (уп. Мт.
18, 67; 26, 24; Мк. 9, 42; Лк. 17, 2)25. Значи, непокајани грех раскола још је страшнији од
греха самоубиства (самоубица упропашћује само себе, а расколник – себе и друге, зато
је и његова вечна судбина тежа него она самоубице). Свештеномученик Кипријан
Картагински наводи сјајна поређења и слике јединства Цркве. Он пише да је Црква
једна, мада се она, распрострањујући се по свему свету, шири и дели: сунце има многе
зраке, али је светлост једна; много је грана на дрвету, али је стабло једно, и оно се чврсто
држи на корену; много потока истиче из једног извора, али при самом извору ипак се
чува јединство26. То јединство је онтолошко, вечно, непромењиво својство Цркве. Црква
је створена по слици Свете Тројице. Господ се пред Своја страдања молио Небеском
Оцу за ученике: Да буду [они] једно као што смо ми једно (Јн. 17, 22) – то је воља Божја,
то је темељ две главне заповести – о љубави према Богу и једних према другима. Исус
Христос је открио апостолима: сатана је заискао од Бога, да вас вије као пшеницу (Лк.
22, 31), то јест да раздвоји једне од других, да растури на све стране, као што на гувну
расејавају сламу, коју носи ветар.
Почетак Цркве – Логос – је Премудрост и Сила Божја, а почетак раскола је
хаос. Споља се он пројављује као разбијање црквене структуре, као одбацивање
јерархије; унутарњи хаос раскола јесте несагласност и супротстављање у мишљењу,
супротстављање не само Цркви, него и једних другима.
Симонија
21 Свети Игњатије Богоносац, Посланица Смирњанима VIII, 1-2, у: Јевтић 1999, 262.
22 Свети Игњатије Богоносац, Посланица Смирњанима IX, 1, у: Јевтић 1999, 262.
23 Свети Игњатије Богоносац, Посланица Филаделфијцима VIII, 1, у: Јевтић 1999, 257.
24 Свети Климент Римски, Прва посланица Коринћанима XLVI, 9, у: Јевтић 1999, 199.
25 Уп. Свети Климент Римски, Прва посланица Коринћанима XLVI, 8, у: Јевтић 1999, 199.
26 В. Јевтић 2005, 543–546.
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Симонија је куповина дарова Духа светога, што представља велики преступ,
тако да последице тако озбиљног преступа сносе све стране. Значи, онај који
рукополаже, који се рукополаже и сви они који су посредовали. Сам назив симонија
има своје порекло у личности Симона гатара кога апостол Петар изобличава зато што
је хтео за новац да купи дарове Духа светог27. Избор епископа, свештеника и
ђакона, који бива преко световних власти, нема никакву валидност, сходно правилу
које каже да, ако неки епископ, уз помоћ световне власти добије Цркву, такав мора
да се свргне и одлучи, као и они који су учествовали у овом неделу. Онај који треба
да буде удостојен епископства, тај мора да буде изабран од епископа, као што jе
заповеђено од стране Отаца сабраних у Никеји на Првом васељенском сабору. Овим
правилом одређено је да епископи морају бити постављени од стране свих епископа
који су у митрополији, а ако је то немогуће, због неке хитне потребе или
удаљености, нека се саберу барем три епископа на једно место, а они који су
одсутни, нека свој глас дају кроз грамате, и нека се изврши постављење. Утврђење
свега реченог у свакој области припада митрополиту28. Проповедник истине,
божанствени апостол Павле, попут неког правила, налаже свештеницима у Ефесу, а
боље је рећи, целокупном свештенству, следеће: „Сребра, или злата, или руха, ни
од кога не зажељех. Сами знате да потребама мојим и оних који су са мном били
послужише ове руке моје. Све вам показах да се тако ваља трудити и помагати
немоћнима, и опомињати се речи Господа Исуса коју он рече: Блаженије је давати
него примати“ (Дела ап. 20, 33–35). Због тога и ми, који смо научени од њега,
наређујемо: да епископ ни на који начин не смишља из похлепе, начин да дође до
добитка, уз изговор о неким привидним разлозима тражити злато, или сребро, или
било шта друго од епископа који су му потчињени, или клирика, или монаха. Јер,
свети апостол Павле каже: „Неправедници неће наследити Царства Божијега“ (1Кор.
6, 9), и још: „Деца нису дужна стицати имања родитељима, него родитељи деци“
(2Кор. 12, 14). А који се затекне да жели да стекне злато или нешто слично, или због
неке своје страсти забрањује црквену службу и одлучује неког од својих клирика,
или затвара свети храм тако да у њему не бива богослужења, и тиме показује своје
безумље, биће подвргнут ономе чему је желео подвргнути друге „и на теме
27 29. правило: Ако неки епископ или свештеник или ђакон новцем добије (купи) свештеничко
достојанство, тај нека се свргне, као и онај који га је поставио; и нека се одлучи из заједнице у
потпуности као што је то учињено са Симоном Волхом (Врачарем). В. (Четврти вас. 2;
Трулски вас. 22, 23; Седми вас. 4, 5, 15, 19; Сардички пом. 2; Василија Великог 90); 30. правило:
Ако се неки епископ послужи световним властима да би помоћу њих добио епископију
(цркву), такав нека се свргне а потом нека се и одлучи. Исто учинити и са онима који су са
њиме у тој заједници (Апостолска правила). В. (Први вас. 4; Седми вас. 3; Лаодикијски пом.
13); 22. правило: Који су новцем купили постављење, а не услед тога што су изабрали
свештенички живот и што су о свему подробно испитани, било да је реч о епископима или
било коме другом из клира, наређујемо: такви морају бити низвргнути, као и они који су их
поставили. 23. правило: Нека нико од епископа, свештеника или ђакона, када некоме даје свето
Причешће, не тражи новац или нешто слично од онога који се причешћује јер, благодат није на
продају, нити за новац раздајемо освећење Духом; свето Причешће треба давати онима који су
достојни тог дара и то без било каквог користољубља. Ако се сазна да је неко из клира тражио
новац или нешто такво од онога кога је причестио, такав нека буде свргнут као онај који је
слуга Симоновог зла и непромишљености (Трулски Вас. сабора). В. (Апостолски 4, 29;
Четврти вас. 2; Седми вас. 4, 5, 19; Сардички пом. 2; Василије Велики 90); В. Књига правила
2008, 17, 69; в. Јевтић 2005, 44, 153; в. Милаш 1895, 85–89, 502–503.
28 Уп. 3. правило Седмог Васељенског сабора у: Јевтић 2005, 207–208.
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његово пашће неправда његова“ (Пс. 7, 17), као на преступника заповести Божје
и апостолских установа. А свети апостол Петар заповеда и поручује: „Чувајте
стадо Божије, које вам је поверено, и надгледајте га, не принудно, него
добровољно, и по Богу, не због нечасног добитка, него од срца. Нити као да
господарите наследством Божијим; него будите углед стаду. И кад се јави
Архипастир, примићете венац славе који не вене“ (1Петр. 5, 2-4). Веома тежак је
грех када неко греши, а неће да се поправи. Према томе, они које се хвале да су
златом постављени у службу – црквени чин, и полажу наду у тај лош обичај,
који отуђује и од Бога и од свештенства, те бесрамним начином и на сав глас,
срамотним речима обешчашћују оне који су Духом светим због врлинског живота
изабрани и без давања злата постављени на службу у Цркви, такве који то чине,
треба исправљати епитимијама. Затекне ли се неко да је то учинио при самом
рукоположењу, нека се са њим поступи по апостолском правилу које каже да ако
епископ, или свештеник, или ђакон новцем задобије поменута достојантва, нека
буде свргнут и он, и онај који га је поставио, и нека се у потпуности одлучи од
заједнице, као што је Петар учинио са Симоном Врачарем. Свети оци који се сабраше
у Халкидону у другом правилу рекоше: ако неки епископ за новац обави
рукоположење, и благодат која се не може продавати, претвори у предмет продаје, те
за новац постави епископа, или хорепископа, или свештеника, или ђакона, или било
кога другог ко припада клиру, или из гадне похлепе за добитком, за новац произведе
економа, или екдика, или парамонара, или ма кога другог који је убројан у црквене
дужности, па се докаже да је то заиста учинио, нека се свргне са свога степена; а
онај који је постављен на такав начин, нека нема никакве користи од купљеног
рукоположења или постављења, него нека се сматра да нема достојанства или
службе коју је купио новцем. Који је био посредник у тој гнусној и безаконитој
трговини, такав ако је клирик, нека се свргне са свога степена, а ако је лаик или
монах, нека буде одлучен од црквене заједнице29.
Преступи против морала
У претходном делу говорили смо о преступима против вере, а у овом желимо
да истакнемо неке преступе који се односе на хришћански морал. Можда ова подела
и није баш најпрецизнија, јер је тематика неодвојива и нераздељива, а преступи су
преступи, грех је грех. Сваки грех подразумева и могућност покајања, иако грех
подразумева одвојеност од заједнице, а покајање повратак у заједницу30. У даљем
излагању изнећемо одређена размишљања о блуду и прељуби и другом и трећем
браку.
Блуд и прељуба
Свети Григорије Ниски каже да се под блудом треба разумети када неко
испуни своју похотљиву жељу без увреде другоме, а када се пакост и уврада другоме
наноси у том случају је реч о прељуби31. Апостолска правила нам казују, ако неки
29 Уп. 4. и 5. правило Седмог васељенског сабора у: Јевтић 2005, 208–210.
30 В. Патсавос 2009, 46–50.
31 4. правило: Подела грехова који настају од похотљивости и сластољубља је ова: један грех
се назива прељуба, а други је блуд. Неки су ово питање још опсежније разматрали, и нашли су
да се грех блуда треба сматрати прељубом стога што може постојати само једна законита веза
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лаик прогна своју жену па узме другу или ону која је отпуштена од другога, такав
нека буде одлучен. Затим, ако се подигне тужба против верника због
блудочинства или прељубе или због неког другог забрањеног дела, а то се докаже
као истина, такав нека се не прима у клир32. Свети оци Трулског васељенског сабора
у 98. правилу заповедају да онај који ради брака узме жену која је заручена за
другога, а њен заручник је жив, такав нека подлегне казни за прељубу. Свети
Василије Велики у свом богатом искуству каже за прељубу: „Жена која живи са
прељубником, прељубница је све време док је са њим. Ко је учинио прељубу, нека
петнаест година буде без Светог Причешћа. Тих петнаест година нека му се овако
расподели: четири године нека буде са онима који плачу, пет са онима који слушају
Писмо, четири са онима који припадају, две године нека стоји са вернима, али без
између жене и мушкарца. Према томе, све што није законито онда је противно закону само по
себи; и који се не придржава овога, очито да је у греху. Човеку је од Бога дата једна
помоћница, а свети апостол Павле каже: „И сваки од вас да зна држати своје тело у светости и
у части“ (1Сол. 4, 4); али, када се неко окреће ономе шта није његово, тај дира у туђе; а туђе је
све оно шта није његово, мада ту и није његов господар. И због тога, они који су о овоме много
више размишљали, сасвим су у праву када кажу да се грех прељубе и блуда у многоме
разликује. Али, пошто Оци показаше снисходљивост према немоћима, овај грех је разлучен по
овој општој подели на то да се блудом назива оно када неко почне да испуњава своју
похотљиву жељу без увреде другога, а када се пакост и увреда некоме наноси, то је онда
прељуба. Ка овоме придодају и то када неко има полне односе са животињама, а такође и
хомосексуалност, јер је и то прељуба против природе, и тиме се вређа оно што је туђе, а уз све
то и природни поредак. Ако је таква подела и у овој врсти греха, општи лек за ово ћe бити да
онај човек који се са страшћу навео на такво сластољубље, да такав постане чист и излечен
кроз покајање. Пошто, дакле, код оних који су се оскрнавили блудом није са тим грехом
нанета никаква увреда другима, то се двоструко време покајања прописује за оне који себе
оскрнаве прељубом или неким другим срамотним делом (рецимо, када два мушкарца имају
полне односе или се неко помами на неку животињу), јер код ових, како сам већ рекао, грех је
удвостручен – један се састоји у забрањеном сластољубљу, а други у увреди која се тиме
наноси оном другом. Мора постојати разлика и у начину кајања у погледу самих грехова
сластољубља. Тако, сваки онај који се сам освести и препозна своје грехе, те почне да
изобличује своје тајне, тај је већ почео да од себе одбацује страсти, и тиме показује кретање ка
бољем. Таквима је потребно одредити блажу казну. А који је затечен у том злу, или се
поуздано дозна да је учествовао у таквим гнусностима, таквоме треба дуже време за покајање,
и тек када се потпуно очисти, тада нека се прими у заједницу Светиње, И у погледу свега овога
правило је да они који су се оскрнавили блудом, да такви три године морају у потпуности бити
удаљени од молитве; затим, три године да проведу у слушању Писма, три године да се моле са
онима који припадају у покајању, и затим да се причесте Светим Тајнама. А у погледу оних
који се покажу као ревноснији у свом обраћењу, и који својим животом покажу да се враћају
ка добру, биће у власти онога ко се стара о користи и о црквеним уредбама, да им скрати време
слушања, а такође да им и убрза обраћање; он може да им и то време скрати, да би били брже
враћени у заједницу, али саобразно ономе каквим се покажу у покајању. Јер, као што је
забрањено бацати бисере пред свиње, тако би било неразумно лишавати скупоцених бисера
оне који су својом чистотом и својом кротошћу поново постали човечни. Безакоње које настаје
прељубом или неким другим врстама нечистоте (као што је већ речено), нека се у свему лечи
истим оним судом као и код преступа блуда, само што ће се време казне удвостручити. И у
овим случајевима треба обратити пажњу на понашање оних који су осуђени, и према томе
одлучивати да ли ће пре или касније бити удостојени светог причешћа (Свети Григорије
Ниски). В. (Апостолски 48, 61; Трулски вас. 87, 93, 98; Анкирски пом. 20; Неокесаријски пом. 1,
8; Картагински пом. 102; Василија Великог 3, 7, 9, 18, 21, 31, 37, 38, 39, 58, 59, 60, 62, 63, 77);
В. Књига правила 2008, 300–301; в. Јевтић 2005, 510–512; в. Милаш 1896, 460–462.
32 В. 48. и 61. Апостолска правила у: Јевтић 2005, 49, 52.
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причешћа“ 33.
Полагање монашког завета девствености повлачи за собом велика одрицања
и одговорност34. Свако ко је положио завет девствености није смео да ступа у брак,
да не би изневерио Христа Спаситеља, коме се обећао и кроз кога се посветио. У
раној Цркви се на брак оних који су дали завет безбрачности гледало као на
нарушавање верности Христу и као на велики и озбиљан грех. Како примећујемо да
су већ у древној Црквеној заједници испливавали проблеми у смислу неодржавања
завета безбрачности, јер су Свети оци Анкирског помесног сабора одредили за оне
који су завете безбрачности преступили да се третирају као другобрачни35. Нешто
слично износи у свом канонском предању и Свети Василије Велики када говори о
посвећеним девојкама36. Свети Василије Велики говори да блудочинство оних који
су посвећени не може да се сматра браком37. Канони Четвртог васељенског сабора
33 В. 39. и 58. правила Светог Василија Великог у: Јевтић 2005, 478, 485.
34 Изнећемо једно занимљиво размишљање када је у питању монаштво: „Препознатљиво
обележје православног монаштва јесте есхатолошки видокруг. И уопште, духовно искуство у
Православној Цркви живи се и изражава помоћу есхатолошког обзорја. Уосталом, превасходна
духовна храна верних, тајна Божанске Евхаристије, има јасну кончинословну (есхатолошку)
црту [...]“, Манзаридис 2008, 72–73.
35 19. правило: Они који су дали завет девствености, па су га нарушили, нека буду под
епитимијом за другобрачне. Такође смо забранили да се девојке (дјеве) сједињују у живот са
некима, макар и као са браћом (Анкирског сабора). В. (Апостолски 5, 26; Први вас. 3; Четврти
вас. 16; Трулски вас. 5, 12, 13, 40, 44, 46, 47; Седми вас. 18, 22; Картагински пом. 3, 4, 25, 38,
44, 70); В. Књига правила 2008, 118; в. Јевтић 2005, 230; в. Милаш 1896, 45.
36 18. правило: За дјеве које су пале и које су подлегле телесним страстима, а себе су
посветиле животу у чистоти, те ипак погазише своје завете, Оци су великодушно и милостиво
снисходећи немоћима, установили да се такве могу примати после једне године, одређујући им
за ово исто као и за другобрачне. Мени се чини, да пошто је по милости Христовој. Црква
током времена постала снажнија и чин дјева се увећа, да би требало марљивије обратити
пажњу на ово питање јер је положај удовица ниже од девствености, тако да је преступ који
учине удовице много мањи него ли преступ који учине дјеве. Погледајмо шта каже Павле
Тимотеју: „А млађе удовице не примај, јер када их страст одвоји од Христа, хоће да се удају
Оне подлежу осуди што прво обећање одбацише“ (1Тим. 5, 11-12). Ако је, дакле, удовица
подвргнута тако тешкој осуди, као и она која је одбацила веру у Христа, шта онда да кажемо о
дјевама које се посветише Господу? Велики је грех када се и робиња преда тајном браку и
испуни развратом кућу свога господара, али много је горе кад невеста постане прељубница и
када обешчасти заједницу са вереником. Према томе, удовица треба да се осуди као
распуштена робиња, а дјева потпада осуди прељубнице. И као што онога који живи са туђом
женом називамо прељубником, и не примамо га у заједницу док не напусти грех, такође на тај
начин треба да поступимо и са оним који живи са дјевом. Али, у овом случају, претходно
морамо да разоткријемо то да ли ми овде дјевама називамо оне жене које су се добровољно
посветиле Господу, и због тога су се одрекле од брака и одлучиле да живе у светости. У овом
случају завет који је дат рачунамо од оног узраста када су у потпуности достигнуте године
разума јер не треба да се ослањамо на речи детета, већ када је она навршила шеснаест или
седамнаест година, и када влада својим разумом, и када је дуже време била васпитавана и када
је показала одлучност у намери да се приброји међу дјеве. У том случају, ако погази завет који
је дала као одрасла особа, тада је треба строго казнити. Дешава се и то да родитељи или браћа
или неко други од родбине, уврсте девојчицу међу дјеве много пре него што она наврши
године које смо навели; тада такве девојчице не треба примати све дотле док јасно не сазнамо
оно шта оне заправо мисле, у ствари, док не чујемо њихову одлуку (Свети Василије Велики). В.
(Први вас. 19; Четврти вас. 15, 16; Трулског вас. 40, 44; Анкирског вас. 19; Картагинског пом.
6, 44, 126); В. Књига правила 2008, 268–269; в. Јевтић 2005, 470–471; в. Милаш 1896, 372–374.
37 6. правило: Блудочињења оних који су посвећени Богу нека се не сматрају за брак, него је
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прописали су да се мора одлучити из црквене заједнице свака девојка која је себе
Господу посветила, а тако исто и они који припадају монаштву, ако ступе у брак38.
Они који би се затекли у овом преступу кажњавани су: одлучењем39 или казнама које
су установљене за прељубу40, односно за блудочинство41. „Епископ, свештеник или
ђакон, који се затекне у блудочињењу или који је погазио заклетву, или који је
затечен у крађи, такав нека се свргне, али не треба да буде одлучен јер Свето
Писмо каже: ’Не свети се два пута за једну ствар’ (Наум 1, 9). Исто треба поступити
и са осталим клирицима“42.
Други и трећи брак
Црква је брак уздигла на степен Свете тајне и дала му реалност остварења и
испуњења кроз свету Евхаристију. Гледајући на Свету тајну брака из Евхаристијске
перспективе, учинили смо тајну брака неодвојиву од Цркве као заједнице свих и свега
око Христа. Зато и Свети апостол Павле ставља однос брачника као однос Христа и
Цркве, који своје утемељење налазе у есхатолошком бићу Цркве, „тајна је ово велика“
(Еф. 5, 32). Свети апостол Павле у првим вековима хришћанства увиђа да је тешко
живети безбрачно, „[...] али сваки има свој сопствени дар од Бога [...]“ (1Кор. 7, 7). Кроз
црквену историју имамо различита мишљења по питању поновног ступања у брак. Рани
црквени писац Јерма каже: Ако жена или човек умре, греши ли ако ступа у брак онај
што остане жив? Не греши, али ће већу част и већи углед стећи у Господу ако остане да
самује, мада се неће огрешити иако се удоми43. Зато не треба да нас изненађује када
поједини Свети оци називају поновне бракове неком благом врстом прељубе. Свети
отац Василије Велики каже да они који желе да ступе у трећи брак нису више достојни
да се назову именом мужа и жене, јер се ово не назива браком већ многоженством или

потребно на сваки начин настојати да се прекине та њихова веза. Ово ће бити корисно и ради
утврђења Цркве, а такође неће дати прилику јеретицима да говоре против нас да ми нашим
попуштањем људима који су у греху, само желимо да привучемо више људи к себи (Свети
Василије Велики). В. (Четврти вас. 16; Трулски вас. 44; Анкирског пом. 19; Картагинског пом.
44) В. Књига правила 2008, 261–262; в. Јевтић 2005, 462; в. Милаш 1986, 357.
38 16. правило: Дјева (девојка) која је себе посветила Богу, а такође и они који припадају
монаштву, не смеју ступати у брак. Они који се затекну у том неделу, нека буду лишени
црквене заједнице. Такође наређујемо, да помесни епископ има власт показати човекољубље
према таквима (Четврти Вас. сабор). В. (Четврти вас. 7; Трулски вас. 44, 46, 47; Анкирски
пом. 19; Василије Велики 6, 18-20, 60); В. Књига правила 2008, 51; в. Јевтић 2005, 112; в.
Милаш 1895, 368–369.
39 В. 16. Четврти васељенски сабор у: Јевтић 2005, 112.
40 60. правило: Која је обећала да ће живети у девствености, а која је погазила своје обећање,
таква нека изврши време казне које је одређено за грех прељубе. То време нека се распореди
гледајући на начин како живи. Исто нека важи за оне који су прихватили монаштво, али су
пали (пoгазили свој завет) (Свети Василије Велики). В. (Четврти вас. 16; Трулски вас. 44;
Анкирски пом. 19; Картагински пом. 16); В. Књига правила 2008, 279; в. Јевтић 2005, 484; в.
Милаш 1896, 408–409.
41 44. правило: Монах који се затекне у блуду или који узима жену ради брака, нека подлегне
казнама које су установљене за оне који чине блуд (Трулски Вас. сабор). В. (Четврти вас. 16;
Анкирски пом. 19; Василије Велики 6, 18-20, 60); В. Књига правила 2008, 78; в. Јевтић 2005, 166;
в. Милаш 1895, 527–528.
42 В. 25. Апостолско правило у: Јевтић 2005, 43.
43 Уп. Пастир Јермин XXXII, 1-3, у: Јевтић 1999, 336.
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боље осуђеним блудочинством44. Поновно ступање у брак допушта се по икономији,
само као лек против блуда. Ако ли ко не може да се уздржи, боље му је да се жени –
удаје, неголи у блуду да проводи свој живот. Оваквом идејом ношен Свети апостол
Павле у Првој посланици Коринћанима износи: „А неожењенима и удовицама велим:
добро им је ако остану као и ја што сам. Ако ли не могу да се уздржавају, нека се жене и
удају; јер је боље женити се и удавати неголи упаљивљти се“ (1 Кор. 7, 8-9).
Примећујемо да је други брак сматран за нечим нижим иако је био прихваћен. Црква
дуго времена другобрачне и трећебрачне није ни венчавала, касније је основан обред
освећења другобрачних, тај чин више личи на обред покајања, него на свечани чин
венчања, пошто се од оних који ступају у други и трећи брак тражи искрено покајање и
скрушеност срца, јер морају да издрже одговарајућу епитимију. Епитимија има пре
свега пастирско-педагошки карактер, потребна је промена целокупног човековог става
према одређеним животним питањима. Говорећи о четвртом браку сматрано је да је
већи грех од блуда и окаратерисан је као скотско дело, па је назван многоженством45.
„Више пута смо напоменули да Црква упорно и доследно у целокупној својој канонској
и литургијској традицији, стоји на томе да други брак није у сагласности са
хришћанском нормом и да је он само толерисан из попуштања и снисходљивости према
слабостима (1Кор. 7, 9). Други брак може да буде признат као давање још једне прилике
мужу или жени, да ступи у прави, стварни брак у Христу, ако је већ прва веза претрпела
неуспех [...]“46.
Међутим, у практичном животу Цркве увек се одступало од извесних
правила и њихове примене, па је тако и било у погледу четвртог брака. Данас се
четврти брак сматра као уклоњива сметња, изузев лица чија су два претходна брака
разведена због његове кривице47. Док је за једне забрањен четврти брак, за друге
може да буде забрањен и трећи брак, што све зависи од околности како су престали
ранији бракови. Четврти брак је данас постао апсолутном границом, пошто ће се
молиоцу у сваком случају одбити од тражења да ступе у пети брак48.
Свештени канони Цркве третирају свештенички чин као апсолутну брачну
сметњу. Тако ако је неко после склапања брака, рукоположен за ђакона или
свештеника, не може после рукоположења ступити у брак. Канонско предање Цркве
44 4. правило: За трећебрачне и многобрачне установљено је сразмерно исто оно правило као и
за другобрачне. Другобрачне једни одлучују на једну годину, други пак на две, а трећебрачне
на три године, а понекад и на четири. Према томе, трећебрачност више не сматрају за брак,
него за многоженство, или боље речено блудом. Због тога је Господ и рекао Самарјанки која је
променила пет мужева: „И сада кога имаш није ти муж“ (Јн. 4, 18). То значи да они који
прелазе границу другог брака више нису достојни назива мужа и жене. Ми смо у погледу
трећебрачних прихватили обичај петогодишњег одлучења, и то не на основу правила, него на
примеру наших претходника. У осталом, таквим људима не треба у потпуности забранити улаз
у цркву, него их треба удостојити тога да две или три године слушају Писмо, а затим их
удостојити да стоје не пуштајући их још увек к причешћивању Светињама; и тек када покажу
плодове достојне покајања, поново их треба уврстити у заједницу. В. (Апостолски 17; Први
вас. 8; Трулски вас. 3, 87; Анкирски пом. 19; Неокесаријски пом. 3, 7; Лаодикијски пом. 1); 12.
правило: Другобрачним правила у потлуности забрањују да буду свештенослужитељи (Свети
Василије Велики). В. (Апостолски 17, Трулски вас. 3; Неокесаријски пом. 7); В. Књига правила
2008, 261, 265; в. Јевтић 2005, 461–462, 467; в. Милаш 1896, 353–356, 367.
45 В. 80. Свети Василије Велики у: Јевтић 2005, 489.
46 Мајендорф 1974, 167.
47 Брачна правила 1994, (Бп. §12–13)
48 Бп. §12–13.
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допушта чтецима и појцима да ступе у брак49. Занимљиво је да ни ипођакон, ни
ђакони, којима је у старини било дозвољено да ступају у брак и после рукоположења,
само у случају ако су ту жељу изјавили епископу у време свог рукоположења50 – не
смеју више то чинити, значи не смеју се женити после рукоположења. Ако желе
ступити у Свету тајну брака, нека то учине пре рукоположења51. Свети Василије
Велики износи у канону да не дамо јеретицима повода да нас осуђују, како
попуштамо греху, већ брак свештеника не сматра за брак, него за блудочинство52.
Свако ко се после крштења два пута женио или је имао љубавницу, не може
бити ни епископ, ни свештеник ни ђакон, нити било ко у свештеничком чину,
сведоче правила Трулског васељенског сабора53.
49 26. правило: Од оних који су неожењени ступили у клир, заповедамо да се могу женити,
уколико хоће, само чтеци и појци (Апостолска правила). В. (Четврти вас. 14; Трулски вас. 3,
6, 13, 30; Анкирски пом. 10; Неокесаријски пом. 1; Картагински пом. 16); В. Књига правила
2008, 17; в. Јевтић 2005, 43; в. Милаш 1895, 82–84.
50 10. правило: Ђакони када у време самог постављења изјаве и кажу да имају потребу да се ожене
и не могу бити ван брака, пак се касније ожене, нека остану у својој служби јер им је то било
допуштено од епископа. Али који су у време рукоположења рекли да ће бити изван брака, а
касније се ипак оженише, такви имају да престану сa ђаконском службом (Анкирски помесни
сабор). В. (Апостолски 5, 26, 51; Четврти вас. 14; Трулски вас. 3, 6, 13, 21, 30; Неокесаријски пом.
1; Картагински пом. 16); В. Књига правила 2008, 116; в. Јевтић 2005, 227; в. Милаш 1896, 11–12.
51 6. правило: Пошто је у апостолским правилима речено да од оних који су као неожењени
ступили у клир, само се чтеци и појци могу женити, примењујући то исто, и ми наређујемо: да
од сада нико од ипођакона, ђакона, свештеника након рукоположења не могу ступати у брак. А
који се усуди да то учини, тај нека буде свргнут. Ако неко од оних који ступају у клир по
закону ступи у брак, нека то учини пре рукоположења за ипођакона или ђакона или
свештеника (Трулског Вас. сабора). В. (Апостолски 5, 26, 51; Четврти вас. 14-15; Трулски вас.
3, 13, 21, 30; Анкирски пом. 10; Неокесаријски пом. 1; Картагински пом. 16, 25; Василије
Велики 69); В. Књига правила 2008, 62; в. Јевтић 2005, 142; в. Милаш 1895, 446–450.
52 В. 6. Правило Светог Василија Великог у: Јевтић 2005, 462.
53 3. правило: Пошто је благочестиви и христољубиви цар наш ослободио овај свети и
васељенски Сабор у погледу тога да они, који су убројани у клир и другима дају божанствене
Дарове, да они буду чисти и непорочни служитељи и достојни мислене жртве великога Бога
који је Жртва и Архијереј, и да буду чисти од нечистоће која је уз неке од њих прионула због
незаконитих бракова, и са обзиром на то, што су подвласни пресветој римској цркви
предлагали да је потребно примењивати сву строгост правила, а они који су подвласни
престолу овог, Богом чуваног и царског граца, правило човекољубља и снисхођења, отачки и
богољубиво сложивши и једно и друго, да не би оставили ни кротост слабом, ни строгост
оштром, када је (због незнања) прекршај захватио заиста велико мноштво људи, заједнички
смо установили за оне који су два пута ступали у брак, па су под теретом греха све до
петнаестог дана прошлога месеца (јануара), минулог четвртог индикта, шест хиљада сто
деведесет и девете године остали, и не желе да дођу к себи од поменутог греха, да (они) морају
подлећи канонском свргнућу. Они који су пали у заблуду другобрачја али који пре ове наше
наредбе сазнаше шта је корисно за њих, те одбацише тај грех са себе и незаконитост
прекинуше, као и они којима су жене од другога брака већ умрле пак помислише на обраћење,
настојећи да у уздржаности напредују и у потпуности оставе пређашње безакоње (било да су
свештеници или ђакони), за такве се установљује да морају престати са сваком свештеничком
службом и да буду подвргнути епитимији на одређено време, али да ипак уживају част
свештенства, задовољавајући се тиме што могу пред другима седети и молити се Господу у
сузама да им буде опроштен грех незнања. Јер, било би неумесно да некога благосиља онај
који треба да лечи ране које носи на себи. Они који су имали једну жену, и та коју су узели
била је удова, исто тако и они који су након рукоположења ступили у брак (свештеници,
ђакони и ипођакони), пошто им се на неко време ускрати свештенослужење и пошто издрже
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Идеал брака у Светом писму код апостола Павла представља однос Христа и
Цркве, који је неприкосновен и нераздељив. Сагледавајући брак из перспективе
Цркве, поставља се једно сасвим разумно питање: одакле се појављује развод брака?
Заинтересовало нам пажњу и то, како да смрт једног брачног лица може да поништи
постојећи брак и дозволи легалност другом брачном лицу да ступи у легалан други
брак? А знамо да не умиремо, већ да настављамо живот у Христу. Ово су заиста
дискутабилне и, по свему, изазовне теме, ако их сагледавамо из односа јединства
Христа и Цркве који нас неминовно упућује на брачни однос. Посматрајући канонско
предање, примећујемо да брак монаха који изађе из манастира рачунамо као други
брак и кажњава се епитимијом коју му одреди епископ. Међутим, ако окренемо ток
ствари, видећемо да се брак може развести ради монашког живота уз сагласност
супружника, где оно лице које живи ван манастира добија пуноправну могућност да
ступи у нови легални брак. Целокупна ова двосмислена ситуација нас наводи на
закључак да је брак једна врста уговора, који се коси са учењем о браку као Светој
тајни. Рецимо, канонско предање забрањује свештенику други брак, а по свему
занимљива је констатација да онај који је ожењен и бира се за епископа треба да се
раздвоји од своје жене, а жена да се пошаље у манастир друге епархије. Ако бисмо
све ове појединости сагледавали из појма односа брака кроз свештенство, и
монаштво, и епископство, имали бисмо следеће релације: свештеник други брак
постаје епископ, или монах други брак епископ. Прилично занимљиво, можемо ли
некако помирити ове по свему чудне појединости, осим да се позовемо на
различитост служби у Цркви које свој крајњи циљ имају живот у Христу.
Закључак
Свештеним канонима, канонском предању Цркве, морамо прићи у покајању
и смирењу како бисмо их разумели, а не да њима судимо, већ да из њих учимо о
пастирском богословљу и методама служења. Не треба да се на њих позивамо онда
када желимо да подржимо неке наше личне интересе, а да их заборављамо онда када
они осуђују наша нецрквена и неканонска дела. Сви који омаловажавају каноне због
тога што су застарели или због тога што су у сукобу са духом Христове љубави
прожети су антропоцентричним духом. Постојање канона и закона у животу Цркве
морају да буду правилно протумачени, пошто другачије тумачење помрачило би
саму истину Цркве. Канони Цркве регулишу и услове под којима сваки члан може да
учествује у црквеном телу или да се од њега одвоји. Свети апостол Павле истиче
епитимију, такви нека поново буду у својим степенима јерархије али никако нека се не
постављају на више (степене). Наравно, они ће морати да прекину тај незаконити брак у који
су ушли. Све ово ми установљујемо у погледу оних свештених лица која су до петнаестог дана,
као што је речено, јануара месеца, четвртог индикта, затечена у наведеним преступима,
наређујући за у будуће, и понављајући правило које гласи: ''Онај који се после крштења два
пута женио или је имао љубавницу, не може бити ни епископ, ни свештеник ни ђакон, нити
било ко у свештеничком чину'', а исто тако и: ''Онај који је узео удовицу, или распуштеницу,
или блудницу, или ропкињу, или глумицу, не може бити ни епископ, ни свештеник, ни ђакон,
нити било ко у свештеничком чину''. 4. правило: Ако неки епископ, или свештеник, или ђакон,
или ипођакон, или чтец, или појац, или вратар буде ступио у незакониту везу са женом која се
посветила Богу, тај нека се свргне као онај који се дрзнуо да оскрнави невесту Христову; а ако
то учини лаик, нека буде одлучен од црквене заједнице (Трулског Вас. Сабора). В. (Апостолски
17-19; Трулски вас. 26; Василије Велики 12, 27); В. Књига правила 2008, 60–62; в. Јевтић 2005,
140–141; в. Милаш 1895, 442–444.
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преимућство вере над законом, али не одбацује ни закон. Постојање закона показује
нашу одвојеност од Бога, он показује да између Бога и човека постоји подела. Сам
Христос је циљ закона и ослобођење од закона, зато што је Он уклонио разлоге за
њихово постојање, тако сваки закон у Хирсту испуњава се и није поништен. Закон је
установљен како би пројавио и потврдио грех, али ми закон постављамо као мерило
прихватања љубави Божје. Закон открива Божју љубав према човеку. Христос нам
показује да је љубав изнад закона када сам себе приноси на жртву и уздигао се изнад
закона и смрти.
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THE RELATION BETWEEN FAITH AND MORALS
IN CLERICAL CANONS OF THE CHURCH
This work aims to bring closer the relation between faith and morals in Clerical
Canons of the Church, and thus show the contemporary man some pastoral reflections of
the Holy Fathers, as well as the essence of that time and the trials that were worthy of their
attention. In this paper we will discuss religion, morality, the relation between faith and
morals, the relation between ethics and canonical tradition, heresy, apostasy, schism,
simony, fornication, adultery and second marriages of laity, priests and monks. Our
prevailing concern in solving these problems will be the canonical experience of the
Church, which is inseparable from the views of some prominent Holy Fathers.

286

Crkvene studije, Ni{ / Church Studies, Nis

12-2015, 287-303
УДК 271.2-9“1917/1918“
271.2-475

Александар Стаменковић
Епархија нишка, Ниш - Србија
e-mail: jerej.aleksandar.stamenkovic@gmail.com

МОСКОВСКИ САБОР 1917–1918. О ЛАИЧКОМ ПИТАЊУ
Апстракт: У тексту указујемо на историјско-богословске околности у Русији
с почетка XX века и на појаву еклисиолошких недоследности које су преко различитих
утицаја биле унете у црквени живот и имале нежељене последице на канонски поредак
Цркве, а посебно на место, улогу и служење лаика (=верника) у Цркви. Сложене
околности у Русији тога времена биле су нарастајући проблем који би се могао
разрешити, како су сматрали тадашњи богослови, једино сазивањем новог Сверуског
Помесног Сабора. Одлуке Московског Сабора 1917–1918, које се односе на лаичку
службу, јесу предмет истраживања овог рада у смислу провере њихове усаглашености
са аутентичним црквено-канонским Предањем, при чему се превасходно
референцирамо на ранохришћанска начела о устројству Цркве Христове.
Кључне речи: Парохија, лаик, евхаристијска заједница, служење у Цркви,
еклисиологија, есхатологија.
Увод
Основни принципи односа између Цркве и државе, као и начела о устројству
Цркве, која су се учврстила у Византијској империји, прешла су у руску Цркву
приликом њене христијанизације и тамо попримили посебна обележја. Утицај
Православног Хришћанства из Русије преносио се на околне државе, нарочито после
пада Цариграда под најездом Турака, када се Москва и њен значај за Православље
појављује као Трећи Рим. С обзиром на то да је Црква у Русији примила утицаје
византијског хришћанског наслеђа, које су Свети Оци током читаве византијске
епохе најпре чували од нежељених утицаја, а затим и изграђивали на темељима
ранохришћанских начела о устројству Цркве, онда је за тему овог рада неопходно
имати у виду и устројство Цркве у прва три века Хришћанства.
У раном Хришћанству лаици су били саслужитељи епископу и
презвитерима у вршењу Светих Тајни, тј. у области свештенодејства. То
саслуживање не састоји се само у изговарању „амин“ током богослужења и сл., већ у
стварном и реалном вршењу богослужења од стране лаика, тј. у њиховом
свештенодејствовању на богослужењу у „царско-свештеничком“ достојанству
народа Божијег, „народа светог“ (1 Пет 2, 9). „Верници не присуствују само вршењу
светих тајни, него и учествују у томе“1. Дакле, Свете Тајне обавља сав народ Божији,
и клир, и лаици, цела Црква Христова.
За разлику од области свештенодејства, у оним питањима која би се могла
окарактерисати као област црквене управе лаици нису били саслужитељи епископу и
1 Афанасјев 2001, 49. Слично каже и Шмеман када говори да је верник у „најнепосреднијем
смислу те речи, саслужитељ свештеника“. Шмеман 2007, 256. Јован Мајендорф истиче да служење
верника има „суштински битну и активну улогу“ (=еssential and active). Meyendorff 2006.
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презвитерима. Ранохришћански период био је окарактерисан чињеницом да се
служење лаика у области црквене управе састојало у расуђивању и испитивању о
ономе што се дешавало у Цркви, у разликовању истине од неистине и у сведочењу да
се нешто врши у складу са вољом Божијом. Та служба сведочења представљала је
заправо прихватање (рецепција) онога што се догађа у Цркви, као нечега што је у
складу са вољом Божијом2. Ово никако није значило пасивност верних у раној Цркви.
Напротив, они су имали широк простор активности у дешавањима у Цркви3. Верни
су учествовали у избору кандидата за место клирика4, у питањима везанима за
примање катихумена, у расуђивању о казивањима пророка (1 Кор 14, 29). Међутим,
потребно је нагласити да то „учешће није значило учешће народа у самом
управљању, које му није припадало, него је било његово сведочанство о вољи
Божијој“5. Дакле, не поседујући дар управљања у овој области црквених активности,
који се даје рукоположењем и припада службама свештене јерархије, лаици имају дар
испитивања и саглашавања о томе шта се дешава у Цркви. Лаици не саслужују
предстојатељу у управљању, већ расуђују.
Кроз читаву епоху Византијског царства устројство Цркве трпело је разне
нежељене утицаје, али поредак и идеали служења раног Хришћанства нису могли да
буду одједном потиснути и укинути. Исто важи и за службу сведочења лаика у
области црквене управе. Јер „током целе историје Византије црквена рецепција је
наставила, иако спорадично, да игра велику улогу. Немајући могућности да пронађе
свој правилан израз, она је попримала хаотичну форму протеста и опозиције црквеној
и државној власти6, али су ипак и једна и друга власт често биле принуђене да је
узимају у обзир“7. Колико год да је кроз историју Цркве потискивана и гушена
служба сведочења лаика, она је ипак наставила да живи у дубинама црквене свести.
При томе остајући сачувана и записана новозаветним сведочанствима: „Пророштва
не презирите, све испитујте, добра се држите» (1 Сол 5, 20–21).
Положај лаика у Руској Цркви до XX века
Aктивност лаика се чувала и у „Московској Русији, иако често искривљене
форме“ 8. Вера Шевцов каже да Православље, „посебно оно укорењено у Русији, није
остало недотакнуто...“ утицајима како Лутерових протеста, тако и каснијих
„постпросветитељских социјално-политичких мисли“9. Тако нпр. учешће лаика у
избору свештенослужитеља, трпећи измене, постојало је у руској пракси чак до 1797.
2 Афанасјев 2001, 72–73. Јован Мајендорф пише: „У древној цркви Хришћанска заједница је
била живи, усклађени организам и епископ који је управљао њиме био је у пуном смислу
»његова личност« и тако, харизме које је он примио за учење и управљање могле су потпуно
одговарати његовој Првосвештеничкој служби и могле су без икаквог устручавања бити
предмет »расуђивања од стране народа«“. Meyendorff 2006. Уп. Шмеман 2007, 260.
3 Лебедев 2002, 122.
4 Афанасјев 2003, 11–12.
5 Афанасјев 2001, 73.
6 Ове форме протеста и опозиције лаика у Духу Хришћанства, не треба мешати и
поистовећивати са нецрквеним бунама, тј. крвавим сукобима које су понекад изазивали
номинални верници у изборима епископа, о чему је остало записано у историјским текстовима.
Уп. Лебедев 2002, 150. Cf. Baus 1995, 239–240.
7 Афанасјев 2001, 78.
8 Исто, 78.
9 Shevzov 2004, 3–4.
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године, када ће га коначно укинути цар Павле I, због улоге свештеника коју су имали
у бунама сељака против велепоседника10. Поједине недоследности у лаичкој служби
настајале су, између осталог, и услед појаве Реформације и многих промена које је
она изазвала у Европи. Стога би се могло рећи да активност лаика у парохијском
животу у периоду Московске Русије није имала много тога заједничког са древном
нормом активности верника у црквеном управљању11.
Ситуација се значајно мења од XVIII века, али не на боље. У скоро две
стотине година дугој епохи Синодалне управе, Држава је имала снажан утицај и
контролу над Црквом и није омогућавала одржавање сабора. Цар Петар I увео је своје
реформе, које су широм отвориле врата држави за мешање у црквене ствари
наметањeм својих одлука. Временом су односи државних чиновника и епископа били
такви да је Црква била готово сведена тек на једно ’министарство’. Очигледно је да
„Петров систем није адекватно изразио традиционалну Православну концепцију
Цркве“, тј. ону концепцију и однос између Цркве и државе који су се могли наћи у
Византији. Презвитер Јован Мајендорф је наглашавао у вези тог односа да је
„византијски средњевековни образац, чуван као драгоценост у Православним
канонским збиркама, претпостављао »симфонијски« однос између империје и
свештенства, а не – апсорпцију последњих од стране државе“12.
Положај Православне Цркве у Русији, у другој половини XIX и с почетка XX
века, може се сагледати и кроз статистичке податке. У том периоду знатно се
повећавао број храмова, и то нарочито за време цара Николаја II. Године 1903. било
je 50_355 цркава и 19_890 звонара, да би се њихов број пред почетак Првог светског
рата повећао на 54_229 цркава и 23_593 звонара. То значи да се градило у просеку
више од 500 цркава годишње13. Са друге стране, постојалa је велика забринутост због
вере у руском народу – како код клирика, тако и код лаика. Св. Теофан Затворник је о
томе писао: „Постоји опасност да ће вера испарити и у друштву и у народу; попови
свуда спавају. Кроз покољење, највише кроз два, пресушиће наше православље“14.
Подаци тога времена указују да је материјални положај великог броја свештеника
био крајње оскудан. Већина клирика у Русији је служила у сиромашним сеоским
срединама, јер је 80% укупног становништва живело на селу. То је даље имало за
последицу да је у већини случајева свештенослужитељ најпре требао да осигура себи
основна средства за живот, а затим да покреће питања о религиозним потребама
пастве15. Оваква ситуација веома је лоше утицала на духовно стање верника.
Постојао је уочљив раскорак између ’процвата спољашње изградње’ и обнове
унутарњег, духовног живота верујућих.
Сасвим слична ситуација била је и у руском монаштву. Пораст броја мушких
и женских манастира (на слици 1) није могао бити мера и указатељ оживљавања
аутентичног монашког живота у Христу. Значајно је указати на чињеницу да, док је
број мушких манастира остао готово исти, број женских се више него два пута
увећао. С. Фирсов указује да су реформе у Русији за време цара Александра II (1855–
1881) представљале не само рушење старог социјално-економског, већ и
психолошког уређења, што је превасходно погодило жене у Русији. Знатан део
10 Фирсов 2009, 22. и 87.
11 Уп. Афанасјев 2001, 79.
12 Meyendorff 2007.
13 Фирсов 2009, 18.
14 Уп. Флоровски 1997, 427.
15 Уп. Фирсов 2009, 17.
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женског становништва био је склон да тражи утеху у „стабилности система познатих
и од детињства блиских верских вредности“. За такве склоности и намере, манастир
је пружао поуздане могућности. Такође, у то време, „у манастир, сиромашни сељаци
су слали своју децу – старије девојке, које нису могли да удају“16. Ступање у
монаштво је, на тај начин, представљао пре бекство од световних проблема, него
одлазак у манастир из духовног надахнућа.
Број мушких
манастира

Број женских
манастира

500
463
448
332

183
129
Године

1855

1881

1902

Године

1855

1881

1902

Слика 1. Графички приказ пораста броја мушких и женских манастира у Русији
у другој половини XIX века
Постоје различита мишљења и истраживања о положају лаика у синодалној
епохи. Активност лаика није била потпуно замрла. Требало је само исправно
усмеравати такве потенцијале. В. Шевцов наводи да су се лаици „активно ангажовали
у црквеном систему на неколико начина, од којих је један био храбро састављање
писама и петиција епархијском суду, али исто тако и Светом Синоду“17. Богатство
тих сачуваних рукописа открива проблеме верних, њихове погледе на различите
аспекте црквеног живота, као и на њихово сопствено место у том животу. Поједини
теолози сматрају да активност лаика у Цркви, заснована погрешно још пре цара
Петра I, све више „ишчезава током синодалног периода руске Цркве“, и те промене у
активностима лаика, нажалост, имају тенденцију ка „искорењивању сваке активности
народа“18. Ситуација је била знатно отежана када је цар Николај II (1894–1917) дао
проглас слободе вероисповести 17. априла 1905. Држава је угрозила ауторитет Цркве,
лишила је посебног положаја и дала веће слободе другим религиозним групама.
Црква је покушала да одреагује различитим изјавама, које су, како се испоставило,
биле „први кораци који воде ка Сабору“19. Г. Флоровски наводи изјаве митрополита
Антонија, који је указивао на „неопходност да се одмах промени и правни положај
»владајуће цркве«, јер ће она бити стешњена у својим активностима спољашњим
притиском или туторством државе“20. Постало је очигледно да „у Цркви много тога
треба променити; у противном, њен духовни утицај у друштву неминовно ће
16 Фирсов 2009, 20.
17 Shevzov 2004, 8.
18 Афанасјев 2001, 79.
19 Meyendorff 2007.
20 Флоровски 1997, 509.
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постајати све мањи“21. Додатне неприлике и усложњеност целој ситуацији уносила је
и револуција из 1905. године. Код многих се јавља идеја да се тежина нараслих
проблема могла разрешити једино снагом и одлукама новог Сабора Руске Цркве.
Припреме, сазивање и организација Сверуског Помесног Сабора
Прве идеје о Сабору почеле су да се уобличавају још у периоду 1901–1903.
године на религиозно-философским скуповима руских интелектуалаца у Петрограду.
На овим скуповима су побожни интелектуалци, заједно са православним
свештеницима, расправљали o актуелним религиозним и политичким питањима, која
су се директно тицала не само црквеног поретка, већ и државе. Питање које је
посебно интересовало интелектуалце односило се и на црквене реформе. У
дискусијама на састанцима, традиционална схватања богослова и свештеника о
Цркви било је јако тешко помирити са идејама и схватањима руских интелектуалаца.
Овакво сукобљавање довело је до тога да се на скуповима више питања постављало
него што се решавало. Могло би се рећи да су боготражитељске намере
интелектуалаца биле крајње искрене, па је за њих била веома болна чињеница да је
свештенство опрезно и резервисано приступало њиховим идејама. Руска
интелигенција је тиме била погођена, али треба имати у виду да није довољна само
искрена и добра намера да се пронађе начин и место служења у Цркви. С. Булгаков
описује проблеме и искушења са којима су се образовани лаици тога времена морали
носити у Русији: „Такав хришћанствујући интелектуалац, понекад неспособан да
како треба удовољи захтевима који се постављају пред осредњег члана »историјске
цркве«, најлакше се осећа као... пророчански носилац нове религиозне спознаје, који
није само позван да обнови црквени живот него и да сазда његове нове форме“22. И
поред свих сукобљености на седницама и трибинама, ипак су „многи учесници
религиозно-философских скупова постепено почели да виде ове скупове као
својеврсне састанке Одбора за припрему Сабора: предворје »великог црквеног или
земског Сабора«“23. Г._Флоровски истиче да се „не може рећи да »зборови« нису
успели. Догодио се сусрет [свештенства са интелектуалцима и културом] ради кога
су [зборови] и били замишљени. У томе је њихов историјски значај“24. Стиче се
утисак да је важност религиозно-философских скупова била и у томе што су се
интелектуалци учили повратку и служењу Цркви, а свештеници развоју пастирске
бриге за народом. Оваква питања су актуелна и данас, и ради оживљавања и
обнављања лаичке службе потребно је потпомагати и осмишљавати сусрете између
свештенослужитеља и образованих верника.
Царским Декретима од 12. децембра 1904. и 17. априла 1905. године
проглашена је слобода вероисповести, чиме је практично, у односу на Православну
Цркву, дата већа слобода припадницима других вероисповести. Црква је морала да
одреагује различитим изјавама. Посебно је јавно иступање Петроградског
митрополита Антонија Вадковског охрабрило Свети Синод да захтева од цара
одобрење националног Сабора. Митрополит Антоније је упутио цару Николају
извештај (=изјаву) у коме је захтевао оснивање „посебног одбора састављеног од
представника архијереја Цркве, уз учешће компетентних личности из клира и
21 Балашов 2007, 9.
22 Флоровски 1997, 508.
23 Фирсов 2009, 71.
24 Флоровски 1997, 503.
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лаиката“25. Апели нису били узалудни, јер је цар Николај одобрио оснивање
Предсаборског Одбора 1906. године. Од тог тренутка Свети Синод позива све
епископе да дају своје предлоге (=Одзиве) у вези са организацијом Сабора и
проблема који би на њему требало да се разматрају.
У предсаборским одзивима „готово сви су говорили о неканоничности
синодалног уређења и већина епископа је одлучно инсистирала на успостављању
саборнога поретка, на неопходности новога зближавања цркве и свештенства са
друштвом, са црквеним народом“26. Посебно важан корак ка зближавању
свештенослужитеља и верника представљала је намера епископа да се Црква у Русији
организује кроз поделу на црквене (=митрополитанске) округе. Оваквом
организацијом избегла би се формална и ’механичка’ повезаност епархија, при чему
би се олакшало и сазивање локалних (на нивоу митрополије) Сабора. То би даље
имало за последицу да се „путем непосредног решавања на Саборима оних ствари
[питања], којима су били оптерећени конзисторији и канцеларије Св. Синода...“,
удаљи бирократско начело из „унутарњег црквеног живота“, као и да се
„посредством отварања епископских катедри... приближи епископска власт
пастви“27. Повећање броја епархија (=смањење њихових територија) утицало би на
то да епископ буде знатно мање администратор епархије, а далеко више пастир
народу Божијем. Оваква тежња за повећањем броја епископија у оквиру црквених
округа, који би пратили територије руских губернија, представља тенденцију која је
потпуно у сагласности са Светим Канонима. Тако, на пример, 17. правило IV
Васељенског Сабора налаже да „државним и грађанским облицима управе
(=распореда) следује и поредак црквених парикија (=епископија и парохија)“. Слично
томе казује и 38. правило VI Васељенског Сабора: „нека државним и грађанским
обрасцима (τύποις = облицима управе) следи и поредак Црквених ствари (и
послова)“28. Нажалост, идеје које се тичу црквених округа у Русији нису реализоване.
На предсаборским разматрањима, архијереји су посебну пажњу посветили
питањима учешћа верника у управљању црквеном имовином. Постојала је несагласност у
епископским мишљењима у вези са обновом овог аспекта служења лаика. Многи
епископи су сматрали да „парохија не може да има аспирације према новцу Цркве, који
долази у црквену касу по закону који је [тада био] актуеалан, као ни према црквеној
имовини, јер за то нема канонских основа“29. Са друге стране, знатан број архијереја је,
позивајући се такође на Свете Каноне, дао „позитиван одговор на питање у вези са
правом парохије не само да конотролише, већ и да располаже црквеним новцем и
имовином (имајући уз то и цео низ ограничења)“. Другопоменута група епископа је, као
аргуменат за своје ставове, наводила чињеницу да су „канонскa правила принципијално
допуштала могућност учешћа лаика у управи црквеном имовином“30. Управо наведени
став био би оправдан једино ако би се то принципијално допуштање учешћа лаика у
управи црквеном имовином схватило као расуђивање, тј. саветодавно учешће у погледу
располагања и усмеравања црквеног иметка.
Руски архијереји су указивали на то да би обнова „канонске организације
парохије могла да отвори расколницима и секташима широки пут према Цркви,
25 Meyendorff 2007.
26 Флоровски 1997, 511–512.
27 Фирсов 2009, 126. (Италик означавање у цитату поставио А.С.)
28-Свештени Канони 2005, 113. и 161.
29 Фирсов 2009, 132.
30 Исто, 133.
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пошто би се таква парохија неизбежно бавила мисионарском делатношћу“31. За
савремене прилике очигледна је актуелност оваквих ставова. Парохија мора увек да
испуњава један од својих основних задатака – сведочење и објављивање свету
радости Царства Божијег. Не могу се пренебрегавати Спаситељеве поруке: „Ви сте
свјетлост свијету“ и „со земљи“ (Мт 5, 13–14). Хришћанство је увек било „благовест
о новоме животу који је дарован човеку“32.
У архијерејским одзивима значајно интересовање било је усмерено и на
питања о епархијској скупштини. Она је у том периоду представљала помоћни орган
управе епископа и помагала му је да се упозна са потребама епархија. Изречен је
немали број критика на устројство епархијске скупштине, јер су „скупштином
унесени у Божију Цркву... агитација, партијска делатност, противљење Богом
утврђеној власти“. Многи су сматрали ову институцију „најновијим изумом, који не
изражава мишљење свештенства, »јер њима управљају обично два-три човека«“33.
Очигледно је да лаици у овој институцији не врше ону службу која би требало да им
припада у области црквене управе – службу сведочења. Овакве еклисиолошке
недоследности јесу последица и двовековног одсуства сазивања Сабора у Руској
Цркви, чему су много допринели и нежељени утицаји државних одлука.
Сложеност положаја архијереја и клира Руске Цркве последица је низа
утицаја – како државних одлука, тако и самих дешавања у Цркви. Многи историчари
претпостављају, по речима Ј. Мајендорфа, да су свештенослужитељи у Русији
„живели дубоко у одвојености од непогодности система, ... уживали привилегован
положај, и били опозиција било каквој реформи у односу на status quo“34. Напротив,
Свети Синод је од самог почетка свог постојања представљао ’средство’ политичких
одлука. У време службе Константина П. Победоносцева на месту Вишег прокурора
(1880–1905), поједини архијереји су говорили да се „покорност Цркве и њена
потчињеност државној власти у Синоду осећала веома јако“, а Виши прокурор је
„усмеравао делатност Синода у правцу оних директива које је добијао“35. Схватање
канонске слободе, коју Црква треба да има, било је туђе Победоносцеву и „вероватно
му је било неразумљиво јер се није уклапало у оквире односа између државе и Цркве
који су постојали у Русији“36. Цар Николај II, коме је у детињству К. Победоносцев
био учитељ, није се лако ослобађао раније усвојених учитељевих теорија и није му
било једноставно да излази у сусрет потребама Цркве у сложеној ситуацији која је
резултат затечених и нагомиланих противуречности. У времену када је Црква улагала
напоре и покушаје да оснује Предсаборски Одбор, К. Победоносцев је, према
мишљењу Г. Флоровског, „намеравао да питање реформи бар сузи и омаловажи, ако не
и потпуно скине“37. У таквим условима несхватања канонског поретка, када је држава
могла чак и да одреди премештаје или превремено пензионисање архијереја, црквени
пастири су морали крајње опрезно, али и веома јасно да дефинишу какав облик
реформи би желели. Потребно је нагласити да „упркос изузетном утицају Више
прокуратуре на унутарњи живот Цркве, последња се ипак није развила само у оном

31 Исто, 137.
32 Шмеман 2007, 397.
33 Фирсов 2009, 131.
34 Meyendorff 2007.
35 Фирсов 2009, 24. Уп. Флоровски 1997, 440–441. и 455.
36 Исто, 107. (Италик означавање у цитату поставио А.С.)
37 Флоровски 1997, 510.
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правцу који јој је био одређен од стране световних власти“38. Нажалост, одолевање
Цркве државним притисцима у многоме је ометано и нејединством ставова
компетентних чланова Предсаборског Одбора. Таквим нејединством и унутарњом
неслогом спутаване су успешне припреме за предстојећи Сабор и отежаван повратак
– и клиру и лаицима – аутентичном животу са Христом и у Христу.
Мишљење Г. Флоровског о предсаборским разматрањима укључује
запажања о значајним несагласностима у погледу немалог броја питања. На
појединим питањима се „откривала сва разлика између конзервативаца и реформиста.
У споровима су се снажно осећали неслога међу појединим елементима црквенога
тела, међусобно несхватање и раздражљивост. То се није могло превазићи само кроз
законодавне или административне реформе“39. Неопходно је било не губити из вида
новозаветне истине – старајте се да „чувате јединство Духа свезом мира: Једно
тијело, један Дух, као што сте и позвани у једну наду звања својега“ (Еф 4, 13). Ипак,
сви чланови Предсаборског Одбора сложили су се око једне одлуке: Помесни Сабор
је требало што пре сазвати. Међутим, цар Николај је одложио сазивање Сабора због
промена у држави: револуција је угушена и успостављена је релативно мирна, али и
осетљива ситуација у Русији. У таквој ситуацији архијереји су увиђали да цар не
жели да ризикује ни са каквим наглим променама, чак ни са оним које се тичу
црквене реформе40. Припреме предстојећег Сабора западају у већу стагнацију све до
1917. године. Изузетак су представљали радови Предсаборске Конференције из 1912–
1914. године.
Револуција настала у фебруару 1917. године је у многоме променила услове
у држави, пошто је обарање аутократске владе ослободило Цркву да припрема и
сазове национални Сабор. Припреме су убрзане од 29. априла 1917. године
оснивањем Предсаборског Савета, који је „свој рад заснивао на извештајима
Предсаборског Одбора (1905–1906) и Предсаборске Конференције из 1912–1914.
године“41. Абдикација цара Николаја II (25. марта 1917) и постепено нестајање
православног царства, чије је „самопоистовећење са Црквом онемогућавало
богослове да дубље појме природу Цркве“42, отворило је низ нових еклисиолошких
питања. Као резултат рада Савета донесена је Привремена Одлука о парохији, чији
су предлози и данас актуелни. У случајевима када су настајала слободна места за
свештено- и црквенослужитеља, Одлука је подразумевала „право парохијана да
бирају одговарајуће кандидате за слободна места“43. С. Фирсов наводи и право
„чланова парохијског савета да управљају капиталом и имовином парохије“, као и
чињеницу да су се одлуке у парохијским органима „доносиле на основу већине
гласова“44. С обзиром на раније изнете чињенице о ранохришћанским начелима
лаичке службе, мишљења смо да ови потоњи предлози Одлуке, за разлику од
предлога о изборности клирика, представљају еклисиолошке недоследности.
Припреме које су трајале готово непрекидно пуних дванаест година,
пружиле су могућност црквеним пастирима, руским богословима и заинтересованим

38 Фирсов 2009, 6.
39 Флоровски 1997, 512.
40 „Сабор је могао да наруши мир, обновељен са великим напорима...“ Фирсов 2009, 273.
41 Svetozarsky 2007.
42 Шмеман 2007, 439.
43 Фирсов 2009, 338.
44 Исто.

294

верницима да заиста свестрано размотре предлагане реформе45. Свети Синод је 5.
јула 1917. одлучио да, и под неизвесним временима Привремене владе, буде сазван
Све-Руски Помесни Сабор 15. августа 1917. у Москви.
Московски Сабор о учешћу лаика у избору клирика
Поремећај парохијског живота једна је од најтрагичнијих последица увођења
Петрових реформи – Вишег прокурора и Синодалне управе. Професори престоничке
богословије су 1905. године написали Извештај, у коме као главни разлог црквених
проблема виде Петрове реформе. У Извештају је „оштрој критици био подвргнут и
савремени положај православне парохије, од које је »остало само име«. Разлоге за
пропадање парохије, аутори су видели у извештајима [актима] који су говорили о
развоју државне централизације и интензивирању кметског система у Русији XVIII и
почетком XIX века, у наметању свештенству полицијских обавеза, због чега се паства
дистанцирала од њега, у кастинској отуђености свештенства и у наметима које је оно
узимало од верника при вршењу треба“46. Неправилности у парохијском
функционисању и „деструкција њена су биле знак мучне болести целог тела“ и сви
епископи били су „добро свесни овога инсистирајући једногласно да оживљавање
парохије треба да означи почетак обнове Цркве“47.
Епископат је имао у својим почетним разматрањима јасне и једногласне
ставове. Епископи су сматрали да је „обнова принципа избора била... један од
најхитнијих и у исто време од тежих проблема“48. У предсаборским разматрањима
„једино мањина (17) епископа је инсистирала на неодложном увођењу изборног
принципа, док је већина то сматрала још увек неизводљивим“. Међутим,
интересантно је да је „чак и међу противницима ове реформе постојала значајна
група епископа која је осећала да установљење изборног принципа треба да остане
идеал Црквеног управљања“49. Са оваквим ставовима завршена су припремна
разматрања. На тај начин се намеравало да се враћање лаика учешћу у изборима
клирика одложи за друга времена. Оно чега су многи свесни да је идеал тог дела
црквене управе, бива, сматрајући таква начела још увек неизводљивим, померено за
неке касније прилике.
На самом Сабору је, ипак, изнова узето у разматрање учешће лаика у избору
кандидата за место у свештеној јерархији. „Постављање и премештај архијереја на
иницијативу више црквене власти, били су дозвољени одредбама [Сабора] само у
изузетним случајевима“50. Узимајући у обзир наведено, може се закључити да
„изборни принцип није био потпуно обавезан када је у питању одабирање епископа,
нити пак за постављење свештеника“51. Одређивање кандидата за епископску службу
могло се извршити и на друге начине, нпр. одлуком Светог Синода, јер треба имати у
виду да су у то време у Русији многи клирици и лаици били активно укључени у
политику, па је постојала забринутост да би избор епископа могао постати превише
политичка ствар. У погледу постављења свештеника и учешћа лаика у његовом
45 Више о томе у: Балашов 2007, 10.
46 Фирсов 2009, 96–97.
47 Zernov 2008.
48 Ibid.
49 Ibid.
50 Цыпин 2015.
51 Svetozarsky 2007.
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избору, потребно је напоменути да тадашња црквена свест није губила из вида
опасност од немира које они могу узроковати приликом избора. Због тога је
постављење пароха било „резервисано као право епархијских епископа, који су поред
свега тога ипак били обавезни да узму у разматрање и мишљења парохијана“52.
Поводом питања учешћа лаика у избору епископа, А. Шмеман тврди да је
„крајње пожељно обновити ово где год је то могуће и када год је то могуће“53.
Међутим, он упозорава да „избор као такав није једини предуслов пуноважности за
епископа. Апостоле није нико изабрао (од људи), и може се, у најмању руку, сумњати
у то да се Свети апостол Павле, приликом наименовања Тимотеја и Тита руководио
вољом (црквеног) народа“54.
Московски Сабор је настојао да врати лаике учешћу у избору
свештенослужитеља, не губећи из вида начела древног Хришћанства, али је и
доносио одлуке које су штитиле Цркву од утицаја политике и нереда верника.
Пресудна улога дата је епархијским епископима, а лаицима је остављена могућност
да предлажу. Тиме је вернима остављен простор за њихову службу сведочења у
области управе, колико год су то прилике дозвољавале, али им није дато право
управљања, јер је пресудна одлука у изборима припадала архијерејима. У овом
погледу Московски Сабор је успео да се приближи аутентичним еклисиолошким
начелима.
Саборска разматрања о управи црквеном имовином
Сабор је покушавао да истакне да „сваки члан парохије треба да »свом
својом енергијом и талентима учествује у животу парохије...«“, а као један од
битнијих задатака који спадају у надлежност лаика, Сабор је стављао „бригу о
изградњи храма“55. Овакав став је у складу са канонским Предањем, јер је потребно
да верници дарују Цркви (део) од своје имовине (сведочанства о томе могу се наћи у
апостолским правилима)56.
Један од главних проблема односио се на накнаду клирицима за обављена
свештенодејства. Н. Зернов износи коментарe епископских разматрања: „Потребно је
да се елиминише главно зло које сеје раздор у односима између свештеника и
парохијана – исплаћивање за вршење верских обреда“; тим начином „у очима народа
клирици постају доколичари и супарништво је већ изграђено између народа и клира.
Клир покушава да добије колико год може више, док народ гледа да прође што је
могуће јефтиније“, писао је Константин, епископ Самарски57. Поводом оваквих
питања понуђена су разна решења, али већина њих губи свој актуелни значај58. Као
52 Ibid.
53 Шмеман 2007, 250.
54 Исто.
55 Svetozarsky 2007.
56 У апостолским канонима дато је објашњење о односима према црквеној имовини.
Распоређивање црквених добара врши епископ, уз помоћ презвитера и ђакона. При томе,
лаици се нигде не спомињу као они који управљају, већ као они који примају од добара Цркве
или дарују Цркви од свог иметка. О томе нпр. сведоче апостолско 3. и 4. правило. Апостолско
38. правило, у погледу обавеза епископа, даје следећа упутства: „Епископ нека се стара о свима
Црквеним стварима (πραγμάτων=имању) и нека њима (побожно) управља, јер Бог (све)
надзирава“.
57 Zernov 2008.
58 Cf. Ibid.
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актуелни одговор може се искористити тврђење А. Шмемана, где се указује да
„могућност давања Цркви није наша заслуга, већ највећа привилегија, јер нас то чини
сарадницима у Христовом Делу спасења“59.
У погледу питања управе црквеном имовином треба поменути и одлуку
Московског Сабора, којом се указивало да „заједнички рад клира и лаика у управи
парохијским пословима треба да буде базиран на принципу саборности“60. Међутим,
за предложени начин којим ће се то остваривати – „кроз парохијску скупштину и
парохијски савет“61 – може се рећи да оставља могућност за одступања од канонског
Предања. Одлуком је наглашено да „право учешћа са одлучујућим гласом у
скупштини, која би била сазивана на основу одлуке парохијског савета,-...припада
свим члановима свештенства и парохијанима оба пола, који су старији од 25
година“62. Оваквом одлуком дата су права лаицима да гласањем могу имати пресудну
улогу у управљању, тј. дата су им ’демократска’ права у Цркви, где се она не могу
примењивати. На тај начин поновљене су еклисиолошке недоследности, које су
постојале и у Привременој Одлуци о парохији, под чијим утицајем је и донесена
разматрана саборска одлука.
Постоје индикације да су многи проблеми у црквеном животу у Русији, па и
проблеми у области управе црквеном имовином, настајали као последица
недоследности у руском богослужењу. Тежиште и пажња у богослужењу као да су се
све више померали ка спољашњој раскоши на рачун оних суштинских вредности –
многи епископи су указивали да људи немају истинску молитву на богослужењима63.
У вези са истинским вредностима богослужења, архијереји су тврдили да су за верни
народ Русије оне „још увек благо скривено у пољу“ (уп. Мт 13, 44), и при томе
„народ сиротује и духовно гладује, готово уопште немајући на располагању молитве
које би биле приступачне његовом разумевању“64. Значајно је истакнути тврђење Н.
Зернова поводом ових коментара, којим он указује да они „садрже одговор на многа
веома болна питања у садашњости; можда чак Комунизам, секташтво, окрутност
револуције, прогон Цркве“, [и додајемо – проблеми у области црквене управе], „могу
бити објашњени чињеницом да је благодат заједничке Хришћанске молитве,
непосредно заједништво Бога и човека, постала за Руске чланове Православне Цркве
– благо »сакривено у пољу«“65.
Наведено тврђење може се уопштити, тј. ако за већину верника истините
вредности и поредак Православног богослужења остану благо скривено у пољу, онда
би се могло рећи да баш ту лежи главни проблем служења у Цркви. Ако тај аспект
служења хришћана, аспект служења у области свештенодејства, на којем се
заснивају и из кога произилазе и остали аспекти служења у Цркви, не стоји на
исправним темељима, онда и остале области црквеног служења неће бити ваљано
постављене. Стога је најпре неопходно на правилан начин вратити лаике
активнијем литургијском учешћу, а онда и осталим областима служења.

59 Шмеман 2007, 247–248.
60 Фирсов 2009, 357.
61 Исто.
62 Исто.
63 Cf. Zernov 2008.
64 Балашов 2007, 26.
65 Zernov 2008.
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Однос пастирске и лаичке службе у предреволуционарном периоду
Архијереји и свештеници, као пастири народа Божијег, говорили су у
предсаборским разматрањима о важности утицаја принципа рецепције, при чему су
сви чланови Предсаборског Одбора „схватали да је успех будућег Сабора директно
зависио од тога како ће бити прихваћене његове одлуке међу црквеним народом“66. У
намери очувања аутентичних односа између пастира и лаика, Одбор је исправно
наглашавао разлику између појмова руско друштво и православни народ. Чланови
Одбора су тиме хтели да укажу на чињеницу да је „претња везана за неприхватање
одлука Сабора од стране »друштва«, мање страшна за православље него наношење
штете истини... – рецепција и истина не треба да буду у противречности“67.
Пастир поседује дар управљања у области црквенe управе, који се добија
рукоположењем и припада службама свештене јерархије, а лаици имају дар
саглашавања о томе шта се дешава у Цркви. Oвакви односи између пастира и верних
били су нарушени у Русији с почетка XX вeка и тиме што је пастирска дужност била
преоптерећена и потиснута чиновничким пословима. Н. Зернов говори о томе
„колико је абнормална била позиција свештеника, поготово сеоског клира, и колико
је много пастирска служба била замењена бирократским функцијама“68. Нарушена
улога пастира одражавала се и на статус лаика у Цркви.
Један пример који добро осликава стање тог времена јесте писмо неколико
Руских верника, послато у септембру 1917. учесницима Московског Сабора. Посебно
је значајна њихова притужба да је „хијерархија Православне Цркве у Русији доделила
лаицима пасивну улогу »немих посматрача«“69. Међутим, уз већ поменуто,
пошиљаоци писма су учинили и покушај да укажу да народ „не може да остане
пасиван у односу на религијска питања. Религија је повезана са побожном
приврженошћу и повезаношћу, и без те повезаности, живот заједнице је немогућ“70.
У дубинама црквене свести остале су сачуване истине о служењу у Цркви. Поједини
епископи, свештеници или чак верници исказивали су те истине. Лаици не могу бити
пасивни у односу на црквена питања и не могу бити неми посматрачи. Потребно је
да лаици буду они који расуђују и сведоче.
О делегирању лаика за учешће у Сабору
Уредба о сазивању Помесног Сабора Православне Сверуске Цркве, која је
била одобрена одлуком Синода од 5. јула 1917. године, одређивала је општа правила
за избор учесника Сабора71. Представници сваке од епархија били су: „началствујући
епископ, два свештеника, и три лаика“ (видети сл. 2)72. Учесници су бирани, односно
делегирани на ’демократско’ учешће, што спада у правне основе, а то нису принципи
који се могу применити и уклопити у еклисиолошка начела. Таквим уређењем
претендовано је да се верници у извесном смислу поставе за сауправитеље
66-Сергеј Фирсов помиње појам рецепције као богословски термин, који „означава ситуацију
када цела Црква прихвата различите одлукe црквених власти“. Фирсов 2009, 158.
67 Исто.
68 Zernov 2008.
69 Shevzov 2004, 4.
70 Ibid.
71 Фирсов 2009, 333.
72 Svetozarsky 2007.
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епископима, што је улога која је непозната у канонском Предању Цркве. Лаицима,
који би евентуално и учествовали у раду сабора, може припадати само саветодавна
улога. „Московски Сабор није приметио да је идеја делегирања, као правна идеја,
непримењива на Цркву“, јер заправо епископ „не може деловати као њен
представник“, пошто он „возглављује месну Цркву као њен предстојатељ и дејствује
у њено име уз сагласност и прихватање њеног народа, и зато у њему дејствује сва
Црква, јер је он у Цркви и Црква је у њему“73.
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Слика 9.2. Шематски приказ начина избора учесника за Московски Сабор
* - Свака епархијска изборна скупштина је тајним гласањем изабирала за Московски Сабор пет кандидата: два
клирика (презвитер и још неко - од викарног епископа до црквењака) и три лаика. Епархијски архијереј је сматран чланом Сабора по основу дужности. A. Svetozarsky, o.c.; С. Фирсов, н. д., стр. 334.
** - Свака архијерејска намесничка изборна скупштина је тајним гласањем изабирала два клирика (један је обавезно био презвитер) и три лаика. Ову скупштину су сачињавали сви клирици намесништва и лаици, који су били два пута бројнији од клирика. С. Фирсов, н. д., стр. 333. и 334.

73 Афанасјев 2001, 80.
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Карактеристичан елемент „закона Сабора било je масовно увођење
свештенства и световних лица у састав органа црквене управe...“; они су
„учествовали у раду Помесног Сабора и улазили у састав Врховног Црквеног
Савета“74. На Московском Сабору лаици не само да су били званични учесници, већ
су били присутни и у већинском броју. Његова особеност се откривала у односу броја
учесника – за рад je било изабрано и назначено по дужности 564 црквених делегата:
80 архијереја, 129 презвитера, 10 ђакона, 26 појца, 20 монаха (архимандрита,
игумана, јеромонаха) и 299 лаика75. Наведени подаци говоре о пренаглашеној улози
верника у овим сегментима црквене управе.
Оним лаицима који су имали званично учешће на Сабору дато је право да
гласањем утичу на доношење саборских одлука. Многи епископи били су свесни
чињенице да то право не припада лаицима, али се то ипак у пракси остварило. Више
је разлога који су томе допринели. Један од њих је тај што је Русија „у периоду од
фебруара до октобра 1917. године себе сматрала најдемократскијом и
најлибералнијом земљом на свету“ и сасвим је јасно да је „епископски монопол на
доношење одлука о Црквеном животу могао узроковати веома негативну реакцију у
друштву у широким размерама“76. Други разлог се огледа у чињеници да је овакав
положај лаика у раду Сабора настао под делимичним утицајем устројства
протестантских заједница. Код Протестаната је улога лаика у управљању у цркви
пренаглашена. Подсетимо се, на пример, да је у XVI веку Мартин Лутер склапао
договор са кнезовима у Немачкој и онда уместо папе Цркву у Немачкој водили су
кнезови. Земаљски владари „у сврху владања црквом постављали су тела,
конзисторије, које су се састојале из духовних и световних чланова“77. Слично је
било у Швајцарској. Калвин је тада дао „својој цркви демократско-синодално
устројство“78. Презвитер Николај Афанасјев сматра да је Московски Сабор „нехотице
наставио онај период историје руске Цркве који је имао намеру да оконча“79.
С. Тутунов истиче чињеницу да је епископат „сачувао за себе право да стави
вето у погледу одлука Сабора“80. То јесте важан моменат у настојању Сабора да
очува канонски поредак и да коначне одлуке буду у сагласности са канонским
Предањем. На ову чињеницу указује и А. Шмеман: „Увођењем верника у Сабор –
»као врховну власт Цркве«_– Московски Сабор није променио положај верника у
Цркви, он им није дао »право управљања«. Крајња одлука на Сабору припада
епископима и ово начело је... било »крајеугаони камен читаве делатности Сабора«“81.
Закључак
Запажања Александра Шмемана откривају се у његовом тврђењу да је
„заиста величанствено постигнуће Московскога Сабора из 1917–1918. године било
управо у томе што је тај сабор у потпуности обновио учествовање верника, и што је
74 Тутунов 2008.
75 Поместный Собор 1917–1918, 2008.
76 Svetozarsky 2007.
77 Поповић 1912, 236. и 249.
78 Исто.
79 Афанасјев 2001, 79.
80 Тутунов 2008.
81 Шмеман 2007, 251–252.
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верницима пружио нове могућности за сарадњу са јерархијом и за стваралачку
делатност у Цркви“82. Потребно је признати да Московски Сабор заиста јесте
покренуо обнову учешћа верника у црквеним активностима, сарадњу са јерархијом и
др. Међутим, није у потпуности успео да обнови служење лаика у Цркви. Сверуски
Помесни Сабор је пренагласио демократске, правне моменте и није довољно успео да
оживи благодатне дарове лаичке службе. Георгије Флоровски, као коначну оцену
Московског Сабора, наводи да он „није донео коначно решење... На Сабору је било
исувише много противуречности, чија се неразрешеност и чак неразрешивост тако
очигледно скривала у побуни »живе цркве« и у све даљој историји »обнављачког«
покрета и црквених раскола“83.
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Свето писмо Новога завјета, Превод Светог архијерејског синода СПЦ,
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Aleksandar Stamenković
MOSCOW COUNCIL 1917-1918 ABOUT LAITY QUESTION
The aim of this paper is to elaborate on the historico-theological circumstances in
Russia at the beginning of the 20th century and the appearance of ecclesiological
inconsistencies, which emerged in church life by means of different influences and which
had undesirable impact on the Church canonical order, and especially on the position, role
and serving of laity (=believers) in the Church. It was the complicated circumstances in
Russia of that time that were the increasing problem that could be solved, according to the
opinion of many former theologians, only by convocation of new All-Russian Local
Council. The decisions of the Moscow Council 1917-1918, relating to laity serving, are the
subject of the research of this paper in the sense of checking their accordance with the
authentic church-canonical Tradition, whereby we primarily refer to early Christian
principles on the organization of the Church of Christ.
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ФИЛОЗОФСКА КРИТИКА АТЕИСТИЧКОГ СТАНОВИШТА
РИЧАРДА ДОКИНСА
Апстракт: У овом раду представићемо основне аргументе које у прилог
атеизму износи еволуционистички биолог Ричард Докинс у књизи Заблуда о Богу, као
и анализу ових аргумената коју у књизи Зашто готово сигурно има Бога. Сумња у
Докинса даје Kит Ворд. Докинс сматра да је питање постојања Бога научно
питање и да ћемо временом доћи до коначног одговора. До тада можемо да
износимо само ставове о вероватноћи. Он одбацује важности аргумената на основу
личног искуства за доказивање постојања Бога и стварања света. По њему,
настанак света се не може објаснити позивањем на Бога јер је Бог још већа
невероватност. Поставља се питање: Ко је Бога као сложено биће створио? Ворд
сматра да је Бог нестворен и вечан, као и да једноставно биће не мора бити
вероватније од сложенијег. Једна од Вордових значајних теза је да је материјализам
којег заступа Докинс спорна теоријска позиција коју је тешко бранити а да
аргументе томе у прилог даје и квантна физика. Хипотеза о Богу је метафизичка
хипотеза и њу не може да реши емпириска наука.
Кључне речи: Бог, свет, природна селекција, еволуција, Ричард Докинс, Кит
Ворд.
Средином прве деценије 21. века на Оксфорду се развио зачајан број јавних
расправа у којима су се износили аргументи за и против Божије егзистенције. У
оквиру ове полемике, као реакција на књигу Ричарда Докинса Заблуда о Богу
(Richard Dawkins - The God Delusion) појавила је књига Кита Ворда Зашто готово
сигурно има Бога. Сумња у Докинса (Keith Ward - Why There Almost Certainly Is a God.
Doubting Dawkins).
Назив Вордове књиге инспирисан је насловом четвртог поглавља поменуте
књиге Ричарда Докинса који гласи – Зашто готово сигурно нема Бога – с том разликом
што је Ворд реч „нема” променио у реч „има”. Како сам Ворд напомиње, његова књига
је својеврсна реплика на поменуту Докинсонову. У својој критици он се фокусирао на
друго, треће и четврто поглавље књиге Заблуда о Богу будући да Докинс у овим
деловима задире у област филозофије, разматра природу стварности и анализира
аргументе везане за Божије постојање. (Ward 2010: 11-12) Ворд у свом делу намерава да
се суочи са Докинсоновим доказима те жели да покаже како његови аргументи нису
јаки и да има много јачих аргумената у корист веровања у постојање Бога. У овом раду
се анализирају, представљају и оцењују најзначајнији ставови ових теоретичара. Такође,
дајемо и своје аргументе у прилог критици Докинсоновог атеизма.
У другом поглављу књиге Заблуда о Богу које носи назив „Хипотеза о Богу”
Докинс напомиње да тезу о Богу не би требало нападати и оспоравати с обзиром на
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представу коју о њему имамо на основу Jaxвea, Исуса, Алаха, Бâла, Зевса или Вотана.
Он сматра да је нeправедно нападати овако лаку мету. 1 Стога он дефинише Бога тако
да се хипотеза о њему, како он каже, може лако бранити: ,,...постоји надљудска,
натприродна интелигенција која је са намером испланирала и створила космос и све у
њему, па и нас саме”. (Dokins 2014: 49) С друге стране, Докинс заступа становиште да
,,...свака стваралачка интелигенција, довољно сложена да може да испланира било
шта, настаје само као крајњи производ дуготрајног процеса постепене еволуције.”
(Dokins 2014: 49) Стваралачке интелигенције будући да су настале еволуцијом, тек су
се касније појавиле у свету и стога не могу бити узрок његовог стварања.
Докинс заступа позицију дарвинистичког еволуционизма. Процес настанка
интелигентних бића он објашњава својеврсном кумулативном ,,дизалицом” тј.
природном селекцијом. Овај вид објашњења успева да објасни развој природних бића
из једноставних организама до задивљујуће сложених, лепих и осмишљених облика и
врста. Према Докинсу, објашњење помоћу ,,небеске куке”,2 које износе теолози,
недовољано је, те и само захтева додатна објашњења и разјашњења. (Dokins 2010: 87)
Докинс напада теоријску позицију агностицизма, јер сматра да је погрешна
претпоставка да је питање о постојању или непостојању Бога недодирљиво питање,
тј. да не спада у досег науке. (Dokins 2014: 63) С друге стране, он признаје да је
разумљиво бити агностик у ситуацијама када мањкају докази. Стога разликује:
1. Привремени агностицизам у пракси (Temporary Agnosticism in Practice –
TAP), који се јавља када тренутно не можемо да дођемо до децидираног одговора,
али сигурно постоје коначни докази које ћемо пронаћи и
2. Постојани агностицизам у начелу (Permanent Agnosticsm in Practice –
PAP). Научници који заступају ово становиште сматрају да је питање Божијег
постојања ван домашаја науке и да се на њега никада не може одговорити. На основу
овог они даље закључују да обе хипотезе, и она о постојању Бога и она о
непостојању Бога, имају једнаку вероватноћу да су тачне. Управо ће овај став
негирати Докинс. То што не можемо да докажемо или да оповргнемо тезу о Божијем
постојању не чини обе теоријске опције једнако вероватним. Овакво расуђивање
Докинс сматра погрешним.
Докинсовa позиција је становиште привременог агностицизма. Питање у
вези са постојањем Бога је научно питање и временом ћемо доћи до коначног
одговора. До тада можемо да износимо само ставове о вероватноћи. Међу стварима
које доживљавамо као недоказиве постоји разлика у осећају како их доживљавамо, да
ли као мање или као више вероватне. Стога и проблем постојања Бога ваља
разматрати у оквиру распона вероватноће. Уз то, ако и тврдњу о постојању Бога и
тврдњу о непостојању не можемо оспорити не треба закључити да је вероватноћа да
Бог постоји педесет посто. (Dokins 2014: 70)
Докинс разматра зашто неки теоретичари тврде да питање о Богу није научно
питање. Односно, постоје ли питања и проблеми који припадају искључиво религији а
пред којима наука мора да се повуче? Да ли су то заиста непреклапајуће или раздвојене
1 Докинс истиче да је Бог Старог завета веома непријатан лик, а да је, с друге стране, хришћански
Бог његова незанимљива супротност. Деистички Бог бољи од Библијског, али да није извесно да је
он икада постојао. Поводом Докинсонових опаски о природи старозаветног Бога Ворд напомиње
да Докинса напушта осећај за повест. Такав Бог је био најбољи којег су људи оног времена могли
замислити. Уз то додаје како се одређени рани библијски текстови не би требало злонамерно
тумачити изоловано од Библије као што чини Докинс. (Ward 2010: 85-88)
2 Oву синтагму Докинс преузима од Данијела Денета. (видети: Denett 1995)
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области. Поред тога, Докинс поставља дилему у ком смислу се може рећи да теолози
имају властиту област проучавања? Те тврди: ,,Заморан је клише (који је за разлику од
многих клишеа, још и неистинит) по коме се наука бави питањима која почињу са како,
док је само теологија кадра да одговори на питања која почињу са зашто?” (Dokins
2010: 72) Он каже да је постојање или непостојање Бога научно питање, чак и ако то још
увек није очигледно. Научно се може проверити и истинитост и неистинитост сваке
приче о чудима на коју се религија позива, без обзира јесмо ли у стању да то у пракси
откријемо или не. (Dokins 2010: 74)3 Докинс сматра да је теза о томе да су религија и
наука раздвојене тј. непреклапајуће области код теолога популарна из разлога
непостојања научних доказа у прилог хипотези о Богу. Када би се појавила и најмања
потврда исправности религиског веровања не би се теисти устручавали да одбаце
концепт непреклапајућих области. (Dokins 2010: 75)
Докинс сматра да су празнине у науци нужне као изазов да би се ишло за
новим знањима, али да креационисти трагају за празнинама како би тврдили да их
попуњава ,,интелигентни дизајн”. Докинсу се може упутити примедба да његова теза
о томе да у перспективи наука решава сва питања није утемељена. Додуше, могли би
се сложити око става да наука у будућности може испитати све о природним
појавама и бићима али Бог није природно биће. Није могуће да он постане предмет
емпиријске науке.
И управо је једна од основних грешака коју Докинс чини покушај да се
хришћански Бог разуме и објасни као да је део природе.4 Докинс не увиђа да Бога не
можемо директно да видимо и искусимо у научном смислу. Нека природна бића
такође не можемо непосредно да опазимо, али о њима можемо да закључимо
индиректно, на основу последица које по законитом реду ствари произлазе из њих.5
Докинс сужава стварност на физичку димензију која нам је или доступна или
ће бити доступна у искуству. Међутим, постоји стварност метафизичког реда и на њу
не можемо применити појмове искуства.6 Врста искуства која постоји у природним
наукама није иста као и искуство у религији. Бог као метафизичко биће је изван
времена и простора и не може бити предмет непосредног искуства а ни посредног
које би било репродуцибилно и у том смислу проверљиво.
Будући да је Бог трансцедентан и да није од овог света, тј. да је ван овог
света, како онда може да се докаже његова егзистенција? Како може да се проверава
3 Он каже да одређена питања о томе зашто уопште свет постоји и које су формуле у његовој
основи можда превазилазе науку, али не спадају ни у домен теологије. Ово су филозофска питања.
4 Богови у грчкој митологији су делови природе или природна бића: Сунце, Земља, Небо... Код
грчких филозофа, нпр. Платона и Аристотела, бог није природно биће као у грчкој митологији
али је и иманентан у свету и делатан у природи. Он је врховни принцип који управља светом,
начело које чини космос умним. Богови грчке филозофије су схваћени као природни закони и
њихово деловање се може спознати умом. Зато је учење о оном божанском природна
теологија. У том смислу и Ајнштајн схвата Бога као природни закон. Трансцедентни
хришћански Бог није исти онај Бог о којем говоре Грци. Његова се суштина не може спознати
умом. До њега доспевамо откривењем, а не умовањем.
5 Информације о физичкој реалности добијамо или непосредним чулним искуством или путем
експеримената проверавамо хипотезе о појавама које не можемо директно да опазимо. О
физичким бићима која нису непосредно опажљива можемо да доносимо проверљиве закључке
зато што се она понашају по природним законима. Бог је као и електрон или ген невидљив, али
нема ни једног природног закона на основу којег бисмо могли проверавати његово постојање.
6 У Критици чистог ума Кант упозорава да ми не можемо појмове разума примењивати на оно
што није предмет искуства већ припада подручју метафизике. (видети: Kant 1984)
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хипотеза о Божијем постојању? Религијско искуство, није интерсубјективно
проверљиво. Бог се неком јавља, а неком не. Светитељи сведоче о Божијем постојању
и његовим делима и ми им можемо само веровати на реч. Стога, емпиријска наука
онаква какву је ми знамо неће никада моћи да провери Божије постојање јер је Бог
метафизичко, трансцендентно биће. Докинс покушава оно што није могуће, а то је да
емпиријским средствима обори метафизичке ставове.7
Ворд критикује Докинса који сматра да је Исусово васкрснуће строго научно
питање те види у томе његову намеру да неозбиљно приступи проблему. То може
бити само повесно питање и оно се тиче особног искуства Исусових ученика. Суд о
овом догађају, да ли се он догодио или није, зависи од тога да ли верујемо у Бога или
не. Он не представља јавни доказ за Бога, већ може само да потврди оно уверење које
смо већ усвојили или које бисмо усвојили. Питање о Богу јесте чињеничко али не и
научно питање, оно је метафизичко питање и никада докази за њега неће бити
предочени у толикој мери да би био дат децидиран одговор. (Ward 2010: 36-39)
Докинс у трећем поглављу под називом ,,Аргументи у прилог постојању
Бога” коментарише пет чувених доказа о Божијој егзистенцији које износи Тома
Аквински. Ворд напомиње да се Докинс не бави анализом пет аргумената Аквинског
већ излаже неко своје схватање ових доказа које има врло мало сличности са оним
изворним. Ворд тврди да ових пет аргумената може показати своју доказну снагу
једино ако пођемо од премисе да је свемир рационална и схватљива структура и да је
могуће доћи до његовог коначног објашњења. При томе морамо прихватити да је
лично објашњење прикладан и несведив облик објашњења. (Ward 2010: 141-144)
Прва три аргумента (о непокретном покретачу, о неузрокованом узроку и
космолошки аргумент) се базирају на идеји о бесконачном регресу којег може само
Бог да оконча. Докинс напомиње да у основи ове аргументације стоји неоправдана
претпоставка да нас постулирање Божије инстанце као оне које окончава овај низ
ослобађа размишљања о томе шта је било пре Бога.
Међутим, Докинс неадекватно разумева шта значи да је Бог вечан,
нестворен. Бог није природно биће и стога нема ни почетак ни узрок. Ако има
коначног објашњења свемира, онда ланац узрока мора доћи до непромењивог узрока
који покреће читав низ промена у свету. Непокретни покретач је непромењив у
својој суштини, а кроз учинке његове енергије видимо продукте деловање. С обзиром
да је он крајњи узрок свих будућих промена, он ће садржати потенцијалност оног
будућег кроз идеје о томе. Мора постојати први узрок свега што постоји у времену
који је безвремен и вечан. Модерна наука признаје да сваки догађај има свој узрок а
овај ланац узрока не може бити бесконачан. Ако свемир има коначно објашњење оно
ће почивати на вечном, непромењивом бићу које у себи садржи потенцијалност за сва
могућа стања и моћ остварења тих стања. (Ward 2010: 144-146)
Ворд истиче да је Докинсова грешка у томе што мисли да је Бог истоврсно
биће као и чланови бесконачног регреса низа покретача или узрока. Ако се тај низ
ствари креће од потенцијалности ка стварности, од могућности до бивствовања, онда
7 Емпиријска наука може да реши само она питања чија се решења могу искуствено
проверавати. У природном поретку ствари извесни узрок има, односно производи, увек исти
ефекат. Непосредно проверавати Бога није могуће јер је он изван времена и простора.
Посредно проверавати тезу о постојању Бога такође није могуће јер људско искуство са Богом
није поновљиво и у том смислу није проверљиво. Наиме, наше искуство са Богом није оно где
исти узрок увек изазива исти ефекат, него је то однос слободних личности и у том смислу је
непредвидљиво и непоновљиво.
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мора постојати неко биће које није потенцијално и које није временито а узрок је
овог низа. Истински коначно објашњење мора постулирати постојање првог узрока
који је нужан и који не би могао бити другачији него што јесте.
За четврти аргумент на основу степеновања, где се с обзиром на нашу
способности да разликујемо степене доброте или савршености закључује да мора
постојати неки максимум на основу којег вршимо одмеравање, Докинс каже да је
толико слаб да га не можемо сматрати чак ни аргументом. Пети, теолошки аргумент или
аргумент на основу промисли у којем се тврди како нема ничега што је нама познато и
што се чини осмишљеним а да заиста није осмишљено је већ оспорио Дарвин. Докинс се
слаже с тим да оно што нама изгледа као дело промишљеног стварања врховног творца
јесте резултат еволутивног процеса природне селекције у којем се врсте уздижу до
чудесних нивоа сложености и елеганције. (Dokins 2010: 91-93)
Ворд напомње да ако постоји вечни ум, он ће садржати све врхунске
духовне вредности и идеје свих могућих физичких вредности. Свемир има сврху,
циљ којем тежи и ради којег постоји, а то је остварење добра. (Ward 2010: 161-165)
Пет доказа Томе Аквинског Докинс сврстава у групу апостериорних
аргумената који се заснивају на одређеном тумачењу света. Након тога износи
априорни, онтолошки доказ постојања Бога који је дао Анселмо Кентерберијски.
Докинс понавља примедбе коју су овом аргументу упутили Хјум и Кант да није
убедљива претпоставка да би постојање морало бити савршеније од непостојања.
Ворд сматра да онтолошким доказом који је предочио Кентерберијски ми не можемо
доказати да Бог постоји, али можемо показати да је он или нужан или немогућ.
Размишљањем не можемо утврдити шта је од овог тачно. Ми овим доказом
утврђујмо јединственост и неупоредивост божанског бића и суштину врховног
савршеног бића. (Ward 2010: 166-169)
Докинс наиподаштава и исмејава аргумент из личног ,,искуства”. Он каже
како овај аргумент најуверљивије делује онима који тврде да су искусили нпр. неко
чудо, а свима осталима овај аргумент делује неуверљиво, а нарочито онима који се
разумеју у психологију. Његово објашњење овог вида људског искуства је да наш
мозак може да симулира и конструише ствари, појаве, лица, гласове... С друге стране,
Докинс признаје како је тешко објаснити масовне визије тј. појаву заједничке
халуцинације више хиљада људи. (Dokins 2014: 100-104)
Докинс цитира Хјума како би појачао своју сумњу у оно о чему чуда говоре.
Наиме, Хјум сматра да ниједно сведочанство није довољно да бисмо потврдили чудо
осим ако то чудо није такво да би његово непостојање било веће чудо од његовог
постојања. (Dokins 2010: 104) При томе, када се позива на Хјума Докинс губи из вида да
се окосница овог Хјумовог става налази у одрицању могућности да исуство буде
адекватна основа за заснивање било којих ставова а не само оних који се односе на чуда.8
Ворд тврди да од Бога не би могла доћи нека нерационална и неморална
сугестуја. Ако сматрамо да је Бог крајња стварност, онда ћемо мислити да је разумно
да Бог подсредством пророка дâ духовна откривења и чини чуда. Таква откривења и
догађаје нећемо слепо прихватати већ критички вредновати и оцењивати. Није
8 У филозофији науке Карл Попер је показао како на основу искуства није могуће
верификовати емпиријске ставове. Можемо само да их оповргавамо. У оквиру Дијем-Квајнове
тезе тврди се да ни одлучиво оповргавање није могуће те да увек постоје логички легитимна
средства за избегавање оповргавања. Целокупна ова аргументација се заснива на Хјумовом
ставу да није могуће на основу искуства засновати опште и нужне ставове, било да настојимо
утемељити или оповргнути универзалну тврдњу.
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могуће да је Бог оставио свет без икаквог знања о својим наумима. Откривење је
последица врхунски доброг Бога. Одређен осећај Божијег присуства дат је кроз
осећај за трансценденцију, лепоту и доброту овог света. (Ward 2010: 175-179)
Појаве које се сматрају чудима делују тако да натприродна сила дејствује
кроз природне токове и законе. Али оно што остаје необјашњиво, поред самог чуда,
је откуд природни закони, које је њихово порекло, нпр. природни закони који се
односе на физичке силе које делују у неорганској природи. Како је могуће да
материја сама од себе прави те закономерности? Ко је поставио природне законе у
природу по којима она функционише? На ово питање Докинс нема одговор.9
Докинс произвољно тумачи разлоге зашто су велики научници из раниих
векова били религиозни. При томе он ниподаштава наше позивање на то да се њима
као ауторитетима у науци може веровати. Уважени религиозни научници попут
Галилеја, Кеплера, Њутна поставили су темељне законе физике и астрономије.
Њихово прихватање натприродне инстанце не може се тумачити притиском друштва
и цркве, као што чини Докинс.10
Такође, он износи извесне резултате истраживања о статистичкој вези
између религиозности и степена образовања, као и религиозности и коефицијента
интелигенције те истиче како су амерички научници мање религиозни него америчка
популација, као и да је религиозност обрнуто сразмерна степену образовања. (Dokins
2010: 112-114) Међутим, Докинс не схвата да ту статистика не игра пресудну улогу,
чак и да нам она верно представља стање ствари. Није питање зашто су широке
народне масе религиозне него зашто су неки генијални научници (ако већ причамо о
интелигенцији) попут Вернера Хајзенберга или Блеза Паскала религиозни. Зашто је
неко ко је геније за науку религиозан? Ако су такви генијални умови, физичари и
математичари религиозни, онда то много више говори него податак да су широке
народне масе религиозне.
Ворд истиче злонамерност Докинсонове тврдње је увођење Бога као
објашњења само изговор за незнање и напомиње да је нпр. Њутн, при формулисању
основних закона кретања и механике, управо био инспирисан идејом да је Бог
створио свет. Религиозни став је често подстицај многим научницима, а не препрека
на путу ка истини. (Ward 2010: 82- 85)
У посебном одељку под називом ,,Паскалова опклада” Докинс малициозно
тумачи Паскалову аргументацију за веровање у Бога. Он каже да Паскал о томе
говори као да је веровање ствар наше воље па можемо да одлучимо да ли да верујемо
или да не верујемо. ,,Боље би вам било да верујете у Бога, јер, ако сте у праву, бићете
награђени вечним блаженством, а уколико нисте – није важно. С друге стране, ако не
верујете у Бога, а испостави се да грешите, осуђени сте на вечно проклетство;
уколико сте у праву – није важно. Чини се да је решење једноставно - верујте у Бога.”
(Dokins 2010: 114-115) Докинс Паскалове речи назива ,,кукавичким изврдавањем” и
,,неискреним симулирање вере”.
9 Ако погледамо један кохерехтан систем логичких ставова, онда је јасно да не могу сви ови
ставови бити доказани. Истинитост неких од њих, тј. аксиома, мора бити претпостављена. Ако
то не би било тако, ако би се сви они могли доказати, онда би систем био противречан. Дакле,
mutatis mutandis природа се не може објаснити сама од себе. Да би се објаснила природа у
целини и њени закони, потребно је изаћи изван природе.
10 Додуше, Докинс признаје чињеницу да су и после објављивања Дарвиновог дела Постанак
врста неки значајни научници попут Мајкла Фарадеја, ЏејмсаМаксвела, Вилијама Томсона лорда Келвина били искрено религиозни.
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Шта је погрешно у овој Докинсоновој аргументацији? Паскал је био верник
који је знао да ономе ко истински верује у Бога не требају докази. Ова аргументација,
која се заснива на показивању да од четири логичке опције три сигурно иду у прилог
верницима а четврта је рецимо неутрална, упућена је онима који се колебају. То је
оно што пропушта да нагласи Докинс. Оваква аргументисања потребна су само
онима који хоће разумом да спознају да има Бога. Блез Паскал је дао прве
формулације математичке теорије вероватноће, те се он овде поиграва са овим
аргументом испитујући све могуће логичке опције. Нико од нас не може доказати да
Бог постоји или показати Бога јер је то ствар индивидуалног искуства и доживљаја,
али за оне који не верују могу се предочити различити арументи који говоре да би
требало веровати. Ништа не губите ако верујете сматра Паскал, односно могуће су
четири опције: 1. ако верујете и у праву сте онда сте награђени вечним блаженством,
2. ако верујете и нисте у праву онда бар имате психолшку утеху, 3. ако не верујете и
нисте у праву онда идете у пакао (што је такође аргумент у прилог томе да би
требало веровати) 4. а ако не верујете и у праву сте што не верујете то још увек не
чини позицију верника штетном за самог верника, нарочито ако никада децидирано
нећемо знати ко је у праву, верници или они који не верују.
Четврто поглавље Докинсонове књиге носи назив ,,Зашто готово сигурно
нема Бога” и у њему се разматра доказ заснован на невероватности. Овај аргумент
користе креационисти који заговарају тезу о интелигентном дизајну, али Докинс
сматра да би он требало да иде у прилог природној селекцији.
Случајна појава различитих облика живота и Божија промисао нису решења
проблема статистичке невероватности. Природна селекција је кумулативни процес,
који проблем невероватности разлаже на мале делове. Сваки део може бити
невероватан, али не и немогућ. Када се велики број ових мало невероватних догађаја
надовежу један на други акумулацијом настају сложени облици. Генеза статистичке
невероватности није јединствен догађај који се десио у трену већ је резултат
акумулације постепених и поступних промена.11 Живот обилује међустањима у
којима се постепено обликује и ствара сложеност, она није тзв. ,,несводива
сложеност”.12 (Dokins 2010: 131)
Један од Докинсонових доказа у прилог еволуционој теорији је да се у
процесу развоја одређених врста појављују дефекти - што је очекивано када је на
делу еволуциона историја, а није очекивано уколико су те врсте плански настале.
(Dokins 2010: 142) Међутим, оно што Докинс не увиђа је следеће: да би у неком
смислу постојало савршено биће оно мора бити сачињено од савршеног материјала.
Будући да материја уноси несавршености, тиме је и неизбежна физичка
несавршеност телесних бића.13
11 Ворд уочава да Докинс нуди статистичко објашњење зашто Бог не постоји у поглављу
,,Зашто готово сигурно нема Бога” а у одељку ,,Бајесовски аргументи” одбија такав вид
објашњења за тезу да Бог постоји, јер сматра да је проблем са вероватностима у томе што оне
нису тачно мерљиве величине, већ могу бити веома субјективне процене. Ворд тврди да се по
истој линији и Докинсоново придавање статистичких вредности може се сматрати
субјективним. (Ward 2010: 43)
12 Израз је смислио креациониста Мајкл Бихи 1996 године који је увео креационизам у
биохемију и ћелијску биологију.
13 У хришћанству се сматрају савршеним бићима она која су бестелесана а то су анђели. Једна
од важних теза грчке филозофије је да не може бити савршено оно чему је својствено кретање
или промена. Ако се нешто мења, значи да је несавршено. Под кретањем се овде разумева било
која врста промене: квалитативна, квантитативна, настајање и нестајање, као и промена места.
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Докинс тврди да невероватност свих облика живота није доказ Божије
промисли јер постулирање тезе о Богу као творцу рађа ново питање: ,,Ко је направио
Бога?” Бог не може бити објашњење за настанак организованих сложених структура
јер ако он ствара промишљањем, онда би он морао да буде тако сложен да би и
његово постојање требало објаснити. У том случају је ,,Бог истински Боинг 747”.
(Dokins 2010: 124)14 Међутим, Докинс не увиђа да Бог није створен, већ да је вечан и
да је стога питање Ко је створио Бога бесмислено питање.
Докинс покушава да религиозно искуство тестира на научан начин, али то
није могуће. Иако одређене сфере нису доступне нашем искуству оне постоје и
занимају нас. Како каже Кант, одређене метафизичке идеје задане су самом природом
људског ума, и у покушају да их реши он запада у антинимије. Управо проблем
настаје јер људе занимају и ствари о којима не могу да имају искуства. Не можемо
све извести или доказати. Вера и постоји зато што о одређеним стварима није могуће
знање. У основи, домен емпиријске науке има границе у искуству, а то је оно што
непосредно или посредно можемо да проверавамо емпиријским путем.
Докинс подвлачи разлику између еволуције живота и порекла живота.
Зачетак живота је можда јединствен догађај и довољно је да се једном одиграо а
прилагођавање врста окружењу је процес који се стално одвија путем природне
селекције. Он признаје да корени еволуције у небиолошкој хемији представљају већу
празнину од свих конкретних прелаза у еволуционим етапама које се више-мање
дешавају на исти начин. При објашњењу порекла живота он се позива на антропско
начело15 које каже како већи део планета у космосу нису у насељивим зонама и нису
адекватне за живот. Без обзира на то колико мало има таквих планета у космосу,
наша планета је једна од њих чим се ми налазимо на њој и питамо се о томе. Он
истиче како је лепота антропског начела у томе да је довољно према хемијском
моделу предвидети како постоји живот на само једној планети од милијарду
милијарди, па ће ово бити задовољавајуће објашњење за постојање живота на нашој
планети. (Dokins 2010: 146)
Докинс признаје да настанк живота није једини проблем који је решен
помоћу срећног антропског начела. Настанак еукраторских ћелија (такве су наше
ћелије компликованих механизама функционисања) као и настанак свесности још су
невероватнији догађаји. Све ове појаве се могу објаснити антропским начелом да
,,...пошто смо живи, свесни и еукраторски организми, наша планета мора бити једна од
непојмљиво ретких на којима су премошћене све три празнине.” (Dokins 2010: 148)
Ворд критикује Докинса који, иако признаје да је питање о природи свести
велики проблем у науци, каже како свест настаје као крајњи производ дугог
еволутивног процеса. Наиме, ми то не можемо знати и не можемо одбацити
могућност да свест може постојати независно од физичог тела. То да се свесна стања
(видети: Аристотел 1988)
14 Ову формулацију је дао Фред Хојл који је рекао да вероватноћа да се развије живот на
Земљи не може бити већа од вероватноће да ураган који дува по отпаду од случајних металних
делова сачини Боинг 747.
15 Име потиче од математичара Брендона Картера који је дао назив 1974. године, а ову идеју
су даље развијали физичари Џон Бароу и Френк Типлер. Космолошка верзија атропског начела
гласи: закони физике и константе су били такви да су дозволили да се живот појави. Да су ове
вредности биле мало другачије, у свемиру не би могао да настане живот. Научници стога
истичу фину подешеност вредности фундаменталних константи које важе у насељивој
космичкој зони. Мартин Рис у том смислу наводи шест кључних константи које су условиле да
настане свемир у којем је живот могућ. (видети: Ress 1999)
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не могу свести на физичка стања види се по томе што често имамо активности у
мозгу без свесног стања. (Ward 2010: 13-21)
Докинс тврди да Бог као сложено биће не може бити објашњење за
сложеност света а да се при томе не појави проблем објашњења његове сложености.
Кит Ворд у књизи Бог, случај и неопходност (God, Chance and Necessity) греши када
тврди да хипотеза о Богу представља једноставано објашњење. Тиме он показује да не
зна ни шта значи бити једноставан ни шта значи дати објашњење. (Dokins 2014: 156)
У књизи Зашто готово сигурно нема Бога Ворд директно одговара на
оптужбе да он не зна шта значи нешто објаснити, те напомиње да постоји више од
једног начина објашњења зашто се ствари догађају онако како се догађају. Научно
објашњење у смислу физичких узрока и општих закона је једна врста објашњења а
лично објашњење у смислу тежњи и намера је друга врста. (Ward 2010: 30) Зашто
свемир постоји могуће је објаснити несводивим личним објашњењем. Бог би могао
увидети да је пожељно да постоји леп, математички елегантан и схватљив свемир као
и да би било добро да постоје коначна свесна бића која увиђају пожељност овако
сачињеног света. (Ward 2010: 30)
Управо Докинс чини грешку неразумевања тога шта значи бити једноставан.
Попут елејског бића, једноставно је оно што је хомогено, нема делова, монолитно je,
што се не распада, не мења, не настаје и не нестаје већ је вечно. Ако Бог постоји, он би
морао бити такав. Ако би Бог био сложен онда би он био природно биће. Докинс хоће о
Богу да размишља као о било којој другој ствари из физичке стварности. Основна теза
хришћанске теологије је да Бог по својој суштини није принципијелно опажљив и
видљив, да он није од овог света и да га не можемо третирати као да је део природе.
Докинс је уверен да је дошао до крајњег аргумента за побијање тезе о
постојању Бога. Наиме, Бог мора бити бар онолико сложен колико су сложени
природни закони које је створио. Стога, ако су природни закони невероватни онда он
мора бити још невероватнији односно најневероватнији у свемиру. Дакле, он не може
бити крајње објашњење јер најпре његова природа захтева да буде објашњена.
Ворд напомиње да је овде садржана претпоставка да су сложени ентитети
мање вероватни од једноставнијих и да не би требало оно вероватније објашњавати
помоћу оног мање вероватног. Ворд не мисли да су сложенији ентитети мање
вероватни од једноставнијих. Уколико постоје закони који руководе слагањем делова
једне целине онда не можемо рећи да је целина сложенија од својих делова, међутим
ако је процес повезивања делова у сложену целину насумичан и ако постоји много
могућих комбинација делова онда је заиста било која од могућих целина тих делова
много мање вероватна него њени делови. Будући да у основи света стоје природни
закони, сам процес настанка света не чини се невероватан јер остале могућности
комбиновања нестају и оно сложено није више јако невероватно. (Ward 2010: 57-61)
Ворд проблематизује Докинсонову тезу да је Бог једноставан и подсећа да
постоје три различита тумачења појмова једноставно и сложено. Најпре, Бог је
једноставан у смислу да нема одвојивих или одвојених делова као физичке ствари које
су од делова сачињене. Друго, Бог је једноставан у смислу у којем је једноставно оно
што поступа по једном принципу. Бог делује према начелу стварања ради доброте. То је
најједноставније и најобухватније начело. Такође он зна једним интелекутуалним чином
– спознајом божанске природе по себи. Бог је интелектуални чин познавања и бирања
доброте због ње саме. Треће, он је један једини узрок свега што постоји, осим самог
себе, јер он нема узрока. Стога је хипотеза о Богу не само једнако вероватна као и
материјалистичка, него је економичнија и елегантнија и стога је обухватнија, будући да
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успева разјаснити сврху и вредност свемира као и постојање физичких ентитета на
начин како то не може материјалистичка хипотеза. (Ward 2010: 65-68)
Ворд истиче да су сви велики филозофи у историји филозофије били у неком
смислу идеалисти.16 Сматрали су да је крајња сварност ум или дух. Тек незнатан број
филозофа заступао је материјалистичку позицију. С обзиром на оно што данас
квантна физика говори о свету поставља се питање да ли је материја добро
утемељење за стварност и да ли заиста знамо шта је она? Она више није скуп
елементарних честица. Стога, која је сврха материјалистичке позиције ако она више
не може да понуди једноставно објашњење стварности и ако ми више не знамо шта
је материја.17
Ворд сматра да хипотеза о Богу има исту плаузибилност као и
материјалистичка хипотеза. Од радикалног материјализма, који одбацује идеју да
нешто може да постоји а да није физичка ствар, прихватљивији је емергентни
материјализам који признаје да постоје нематеријални ентитети, али сматра да се
они увек појављују у оквиру неких физичких тела. Ову позицију заступа Докинс.
Ворд сматра да је позиција емергентног материјализма направила помак ка идеји
Бога односно ка идеји да може постојати ум без материје. (Ward 2010: 22- 22)
Материјалистичка позиција коју заступа Докинс сматра да оно што постоји
мора постојати негде у физичком простору. Модерна физика је показала да није
проблем да ствари постоје изван нашег простора-времена. Чиста свест би могла да
постоји изван ових детерминанти. Питање о Богу је управо питање о томе може ли
свесни ум постојати без физичког тела и може ли тај ум разјаснити почетак и
природу нашег свемира. Према Ворду, емергентни материјалист би требало да
призна да је то могуће (Ward 2010: 24).
Ворд често, у настојању да поткрепи своје тезе, прави аналогије са
закључцима до којих су дошли квантни физичари. Међутим, не може се из
разматрања било којих физичких процеса извести конзистентан доказ да Бог постоји.
У том смислу сви ови покушаји су логички неконзистентни. Без обзира да ли се ради
о једноставним законима, попут закона полуге, или о математички далеко
компликованијим квантним законима, основно питање је – ко је створио те законе?
Божије постојање се не може стриктно логички извести и доказати посматрањем
света природе.
Основни проблем у вези са разумевањем света јесте зашто су закони космоса
такви какви јесу. Ворд каже да тај проблем можда нема решење. Могуће је да су
закони нашег свемира контигентни, али би закони који владају у мултисвемиру
могли бити нужни. Могли би постојати скупови математички могућих свемира.
Математички исцрпна теорија изнела би исцрпни скуп свих могућих стања. То је
врста новоплатонске хипотезе.18 (Ward 2010: 94) Ворд истиче да исцрпан свет
16 Платон, Аристотел, Анселмо Кентерберијски, Тома Аквински, Декарт, Лајбниц, Спиноза,
Лок, Баркли, Кант, Хегел...
17 Испрва се сматрало да је материја телесна. У 19. веку увидело се да се материја јавља у два
вида, као физичко поље и физичко тело. Разлика је у томе што на истом месту у исто време не
могу да постоје два физичка тела, али могу два физичка поља. У физици је тако било до
почетка ХХ века када се схватило да ова подела није строга те да свака честица има таласна
својства и обрнуто. Поставило се питање онтолошког статуса и представљања ове двојности
микрообјеката. Копенхагенска школа (Н. Бор, В. Хајзенберг) је као решење предложила да
одустанемо од настојања да микрообјекте замишљамо и да покушамо само да дамо
математички опис њиховог понашања.
18 Овој хипотези је склон и Роџер Пенроуз (Roger Penrose). Иначе Платон у Тимају истиче
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математичких могућности, које описују сваки могући свемир и стање ствари, постоји
у Божијем уму који је вечно и нужно биће и који стога може учинити стварним те
могућности. Хипотеза о Богу чини хипотезу о мултисвемиру разумљивом тиме што
истиче да сви ти свемири партиципирају у Божијем уму.
Ворд сматра да је идеја о екстремном мултисвемиру у којем постоје сви
могући свемири јалова. Иако је тачно да ће овај свемир постојати ако ће постојати
сви могући свемири, није вероватније да сви могући свемири постоје од тога да би
један, тј. два требало да постоје или да ниједан не постоји. Хипотеза о мултисвемру
може повећати вероватноћу постојања овог свемира, али она не уклања
невероватноћу постојања свих могућих свемира. Ворд наглашава да се могу задржати
предности те хипотезе о мултисвемиру без њених великих недостатака. Сви могући
свемири постоје нужно као могућности у Божијем уму, а он ће остварити само оне
који су вредни труда и врхунског добра. Стога може да се закључи да је хипотеза о
Богу једноставнија и економичнија од хипотезе о екстремном мултисвемиру. (Ward
2010: 102-105)
Ворд се у својим доказима позива на аргументацију америчког аналитичког
филозофа Алвина Плантинге. Ако су различите врсте свемира могуће, онда је могућ
и онај свемир у којем Бог постоји као нужно биће. Затим, ако нужно значи ,,актуално
у свим могућим свемирима”, онда ако Бог постоји у неком актуелном свемиру тада
није могућ свемир без Бога, односно он постоји увек и свуда јер је то његова
суштина. Анализирајући идеју Бога, можемо извести закључак да ако је та идеја
сувисла и ако Бог постоји онда нема свемира без Бога. Ако је атеизам у заблуди онда
је нужно у заблуди, јер без Бога није могућ свет. (Ward 2010: 99)
Такође, Ворд се позива на класичан аргумент из филозофије да би узрок који
објашњава био разумљив он мора своје учинке да садржи у себи и да има више
стварности у себи од својих учинака. Ворд напомиње да је Бог и нужан и
контигентан. Он је нужан у погледу: постојања, знања свих могућих стања и у томе
да има могућност да оствари било које могуће стање. Међутим, он је контигентан,
слободан у избору тога која ће све стања реализовати. (Ward 2010: 116-118)
Ворд критикује Докинса јер не усваја две ствари, а то су, несведиво постојање
свести и несведива природа личног објашњења. (Ward 2010: 31) Проблем се појављује
када имамо две врсте објашњења, научно и лично, а не знамо како да их повежемо.
Материјалистичка хипотеза или редукује лично на физичко (редуктивни материјализам)
стару питагоровску тезу да је природа тј. космос математички структурисана. Он у митском
облику излаже чин стварања космоса из хаоса. Бог, односно Демијург не ствара, попут
хришћанског Бога, свет еx nihilo него он, из вечно постојеће материје која постоји у стању
хаоса, ствара уређени свет, космос. Ово стварање космоса из хаоса Бог изводи према
математичком идеалном моделу. Овај концепт, да је космос математички структурисан,
односно изграђен по математичком моделу, биће прихватљив и хришћанима у средњем веку, а
посебно су га експлатисали научници почетком модерног доба, Галилеј и Њутн, творци
модерне физике. Према том концепту није, дакле, спорно да се природа може изразити на
матемематички начин, математичким формулама, већ је реч о томе који су математички
обрасци на делу. Разуме се, развојем физике ови математички модели ће се све више
усложњавати и тај тренд ће се и даље настављати јер старе теорије бивају потискиване и
замењиване новим, али ма како те теорије изгледале увек се може рећи да је Бог творац по
математичком моделу створио и структурисао свемир. Стварање све новијих и сложенијих
математичких теорија можемо сходно овоме разумети као настојање научника да се што више
приближе стварном математичком моделу по којем је Бог стварао свет. Трагање за тим
математичким моделом можемо разумети као трагање за истином о свету.
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или претпоставља да оно лично настаје из физичког без неке посебне сврхе (емергентни
материјализам.) Ворд каже да управо хипотеза о Богу повезује ова два објашњења и
постулира лично објашњење које природне законе објашњава сврховито. Бог са
намером ствара свет.19 Докинс сматра да овакво елегантно објашњење захтева даље
објашњење самог Божијег постојања, а да није могуће објашњење спонтаног постојања
свесних бића без позивања на њихове једоставније претке. Ворд упућује критику
Докинсу наглашавајући да се Бог не појављује спонтано. Будући да није временит, Бог
или увек јесте или никада није. (Ward 2010: 30-32)
Хипотеза о Богу је крајњи напор да се пронађе објашњење за то зашто је
свемир такав какав јесте. Ово објашњење није научно нити се са научним
објашњењем такмичи. Оно чак служи да се подстакну научна истраживања, зато што
полази од тезе да је свемир створио мудри Бог који је нама дао могућност да га
разумемо и схватимо. Основна тачка разилажења Докинса и Ворда је око тога да ли
постоји објашњење које се не може свести на научно а које му је комплементарно. То
је оно објашњење које Ворд назива личним објашњењем и које се односи на
вредности, свест и сврхе. Хипотеза о Богу уједињије лично и научно објашњење на
хармоничан начин, без свођења једног на друго. (Ward 2010: 132-136)
Ворд истиче да то што он инсистира на личном објашњењу не значи да треба
одустати од настојања да се пронађе научно објашњење за што већи број ствари.
Треба инсистирати на научном објашњењу до границе до које се може ићи. Такво
настојање подржава и вера у Бога својим ставом да је космос у бити схватљив. И
лично и научно објашњење су нужни да би смо формирали коначно разумевање
свемира. (Ward 2010: 89)
Ворд сматра да тешко можемо да замислимо да Бог ствара свет са
одређеном сврхом а да исход тог процеса препушта случајности и могућности да се
ова сврха не реализује. С друге стране, лако можемо да замислимо како Бог може да
поставља природне законе на основу којих настаје интелигентни живот.20 Еволуција
је врло добар пример да је Бог имао намеру да створи интелигентне облике живота.
Али шансе да се то деси без Божије интервенције, а с обзиром на алтернативне
путеве еволуције, су веома мале, осим ако нису унапред прецизно изграђени закони
који управљају мутацијама. Постулат о Богу као интелигентном творцу није
сувишан, сматра Ворд. Он значајно повећава вероватноћу да ће процес еволуције
довести до интелигентних облика живота, односно с њим је такав резултат известан а
не само једна мало изгледна могућност. 21 (Ward 2010: 46-50)
Ворд тврди да Докинс није коректан када каже да се Давиновом теоријом
потпуно обара доказ из невероватности. Дарвин настанак сложених организама
објашњава преко процеса репликације, селекције и модификације. Али не објашњава
зашто су баш закони на којима се базирају ови процеси тако делотворни као што јесу.
Ако природа није самосрховита у свом развоју могло би се десити да Дарвинов
19 У православљу се каже да Бог овај свет ствара из љубави, да он не мора да га ствара, али да
је чин стварања света и свега што постоји чин љубави.
20 Он сматра да је, у ствари, Докинсоново становиште о законима еволутивног процеса блиско
теистичком, с тим да Докинс тврди како је Бог сувишан и не узрокује природне законе. По
Ворду, Бог није сувишан јер објашњење које уводи Бога добро објашњава зашто природни
закони доводе до стварања живота. Законе ствара Бог како би произвео интелигентан живот.
21 У том смислу Ворд тврди да је еволуцијски програм много тога преузео од интелигентног
дизајнера. (Ward 2010: 50)
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процес постепене и кумулативне адаптације организма на неки екосистем доживи
неуспех. Теза да природа производи све сложеније облике живота зависи од
специфичне прилагођености физичких закона. У том смислу Ворд каже да је Дарвин
можда оповргао доказ из дизајна у његовом облику из 17. века тврдњом да је
постојање органских живих бића превише невероватно да би се спонтано јавило из
случаја. Међутим, Ворд каже да доказ из дизајна и даље живи као доказ да у основи
света постоји невероватна структура законâ и константи који су на јединствен начин
подешени за произвођење живота преко процеса еволуције. Врло лако су закони
могли бити другачији, мутације преслабе а костанте су могле имати друге вредности.
Дарвинов алгоритам не одговара на питање зашто су природни закони тако елегантни
и разумљиви као што јесу и како то да су тако прецизно наштимовани да стварају
интелигентне облике живота. Постојање Бога творца процес настајања света и
живота чини мање невероватним. Ово је по Ворду нови аргумент за интелигентни
дизајн. (Ward 2010: 51-54)
Докинс показује немогућност да разуме било коју филозофску позицију осим
његове у великој мери спорне материјалистичке позиције. Оно што Докинс сматра
својим основним аргументом – гамбит Боинга 747 – не погађа суштину јер пропушта
да узме у обзир лично објашњење и свест. Свеобухватан поглед на космос мора да
укључи пресудну улогу свести, вредности и сврхе. Докази за Божије постојање који
се заснивају на личном искуству узимајући све у обзир чине се разумним и
уверљивим.
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Biljana M. Radovanović
PHILOSOPHICAL CRITIQUE OF THE RICHARD DAWKINS’
ATHEIST PERSPECTIVE
This paper aims to present basic arguments for atheism put forward by the
evolutionary biologist Richard Dawkins in his book The God Delusion, as well as the
analysis of these arguments in the book Why There Almost Certainly Is a God by Keith
Ward. Dawkins considers that the question of God is a scientific one and that we will reach
the final answer in time. Until then we can only present our attitudes concerning the
possibilities. He rejects the importance of arguments based on personal experience
regarding the existence of God and the creation of the world. According to him, the genesis
cannot be explained through God, because God is an even greater impossibility. This poses
the question: who created God as a complex being? Ward considers that God is eternal and
not created and that a simple being is no more probable than a complex one. One of Ward’s
important hypothesis is that materialism advocated by Dawkins is a contestable theoretical
position that is hard to defend, and the arguments for this can be found in quantum physics
as well. The God hypothesis is a metaphysical one and it cannot be solved by empirical
science.
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ХАЛКИДОНСКИ ὍΡΟΣ И ЈЕРМЕНСКИ ЕПИСКОПИ
Апстракт: Усвајање Халкидонског ὅρος 451. године и одвајање аутокефалне
Јерменске цркве од Велике цркве у Константинопољу, отвара проблем повезаности
и значаја јерменске јерархије у политичком и црквеном развоју византијског царства
с оне стране њихових властитих граница.
Кључне речи: епископ, Символ, Црква, јерменска црква, Халкидон, сабор,
Сатрапије.
Догматска позиција Јерменске цркве од друге половине V века, након
усвајања христолошких дефиниција на сабору у Халкидону 451. године, предмет је
многих полемика, усмерених превасходно ка догматском аспекту овог спора, који је
резултирао поделом две Цркве. С друге стране, изолација Јерменије и њено незање
као последица догматског развоја у V и VI веку, потиче великим делом због одсуства
„јерменских“ епископа са Васељенских сабора након оног свеприхваћеног у Никеји
(325).
У истој години када се догодило мучеништво Варданово, одржавао се сабор
у Халкидону(451), чије су одлуке судбоносно промениле равнотежу и поредак
хришћанског Истока1. Представници Јерменије нису били присутни на сабору у
Халкидону, због буктања тадашњих ратних дејстава вођених између Византије и
Персије.Наведено је, с једне стране, онемогућило брзу и тачну комуникацију
саборских одлука са јерменским хришћанима, док, с друге стране, oпасност која се
показала оправданом услед издавања едикта Јездегарда II, резултирајући побуном
Јермена и Маркијановим (450–457) одбијањем да им прискочи у помоћ, били су
основни разлози за удаљавање Јерменске цркве од Халкидонске христологије и
постепено прихватање антихалкидонске догматске опције2.
Наводна изолација Јерменске цркве и околности које су довеле до
одсуствовања Јерменаса сабора у Халкидону (октобра 451), каои њихова неупућеност у
донете канонске одлуке, за Гарсојан донекле делује неприхватљиво, јер има у виду
чињеницу да потписи епископа на различитим саборским сесијама ипак откривају једно
шире учествовање „Јермена“ на сабору у Халкидону3. Наиме, на шестој саборској

1 Eliše, 2005, III, 92–103; V, 11, 117; Dédéyan, 1982, 164; Siniscalco, 2005, 262–263, 265.
2 Łazar P‘arpec‘i, 1985, III.62, [110], 162; Eliše, VII, 154, 182; Fliche-Martin, 1995, 415–416;
Sarkissian, 1965, 140, 142; Eliše, II, 49–52; Garsoïan, 1999, 126–127; Zekyan, 2010, 33–34; Fiey,
1970, 91–92.
3 Garsoïan, 1988, 270–272.
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сесији, у присуству цара Маркијана, јерменски епископи су потписници Халкидонског
символа, у присуству цара Маркијана, а њихово пристајање на саборске одлуке
верификовано је у догматској Посланици цара Лава I, из 458. године4.
Захваљујући сачуваним евиденцијама саборских аката знамо да су ипак неки
од епископа учествовали на сабору у Халкидону и то: Манасес из Теодосиополиса,
Константин из Мелитене и Јован из Арка. Присуствовали су и поједини епископи из
аутономних сатрапија југозападне Јерменије. Међутим, још увек не постоји коначан
списак јерменских епископа учесника сабора5.
Пре него што се направи таква листа, неопходно је најпре дефинисати шта се
подразумева под термином Јерменија кад говоримо о јерменским епископима. У
ранијим радовима под термином Јерменија, по правилу, подразумевао се геополитички
термин који је одговарао Арсакидском краљевству Велика Јерменија, све до његовог
нестанка, 428. године. Проблем је што се термин Јерменија, у периоду од 325. до 553.
године, односио на различите географске и административне јединице6.
На супротној страни Еуфрата, у односу на краљевство Armenia magna или
maior, од IV века јавља се посебна римска провинција позната као Armenia minor.
Јерменија је у визнатијским изворима углавном синоним за Малу Јерменију и њене
градове који су се тамо налазили: Севастеја, Никополис, Сатала, Колонија и
Милитина7. Тако је са сабора у Гангри (343) упућена саборска посланица јерменским
епископима Мале Јерменије. Код Светог Василија Великогпомиње се пак два пута
термин Мала Јерменија, док за остало говори једноставно о Јерменији, и само у
једном случају о Јерменији Тетрапољској8. Пред крај IV века, Теодосије II је ову
провинцију поделио у Armenia I и Armenia II, обе у саставу дијецезе Pontus,имајући
за њихове престонице градове Sebasteia и Melitene. Ове две провинције су преживеле
све до реформи Јустинијана I (527–565),који је формирао чак четири Јерменије.
Посебно је потребно нагласити да се у нормалној преписци у римском царству под
Јерменијом обично подразумевало подручје које је обухватала Armenia minor9.
На основу овога очигледно је да термин „Јерменија“ не може бити ограничен
на Велику Јерменију (Armeniamaior), чији се оргинални смисао изгубио са њеним
политичким нестајањем после поделе на Armenia interior и Persarmenia, од краја V
века. Овај термин могао би се односити, такође, и на све делове Јерменског
краљевства, које су окруживале бивше краљевство од северозапада, запада и
југозапада. Под оваквим околностима, делатност „Јерменских епископа“ морала би
бити разматрана из другог угла10.
Већ на сабору у Никеји (325), представник из Armeniamaior био је
Аристакеса као locumtenens, а помиње се као други представник Акритес (иако су
подељена мишљења у науци када је о њему реч), али је приметно и присуство
епископа из „других“ Јерменија. Тако представници из Armeniamaior на листама
учесника сабора предходе својој сабраћи из Armeniaminor, мада су њена два

4 Garsoïan, 1992, 40, 46.
5 Adonz, 1970, 32, 283–284, 390.
6 Garsoïan, 1983, 150–169; Id, 1971, 341–352; Id, 1998, 54; Id, 1996, 100.
7 Garsoïan, 1983, 151.
8 Garsoïan, 1971, 343–347;Socrate de Constantinople, 2005, V, ix. Sozomène, 1966, III, xiv, VI,vi,
VII,ix, xi, VIII, xxii, xxvii, IX, ii. Mansi, II, 1095/6; Basilius Magnus, PG 32, CXCV, CCXIII,
LXVIII.
9 Adonz, 1970, 55–70;Garsoïan, 1998, 54.
10 Garsoïan, 1988, 257.
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представника уједно и представници два велика административна и војна центра у
Кападокији, и они су: епископ Еулалалије из Севастеје и Евтихије из Сатале и два
хорепископа Евдромиос и Теофан11. Као допуна већ поменутим епископима, још
двоје епископа могло је да буде укључено, а то су: Еритрије из Колонеје и
Елпидије/Амброзије из Комана, такође из обласи Кападокије12.
Врло мало података имамо о учесницима из Јерменских земаља на Другом
Васељенском сабору у Константиопољу (381). Иако јерменска традиција настоји да
католикоса Св. Нерезса I (353–373) уврсти као учесника на овом сабору, саборска
акта потписали су епископи изArmeniaminor, али је сабор прихваћен и од стране
Armeniamaior13. Потписници сабора били су Отреиос из Милитине и Отреиос из
Арабисоса, обоје из Armenia minor, као и Боспорие из Колонеје, сви из епархије
Кападокије, мада се за Мараша из Амиде, из пограничне области јужне
Месопотамије, сматра да је био Јерменин14.
Сабор у Ефесу (431) био је последњи кога је признала Јерменска црква,
прихватајући христолошку дефиницију Св. Кирила Александријског (375/8–444)
(једна је природа Бога Логоса оваплоћеног)15. Унутрашњи догађаји нису допустили
јерменским епископима да интервенишу на сабору у Ефесу, услед тешкоћа са
Персијском државом под Вахрамом V (421–439) и нестабилним црквеним приликама
унутар Јерменске цркве (период антипатријарха и ограничених јурисдикцијских
права католикоса Сахака)16. Међу саборским оцима сматра се да су се налазили
представници марзапана (управитеља) Јерменије, који су прихватили саборске
одлуке17. У Јерменију је одлуке Ефеског сабора донео ученик Светог Маштоца,
Езник18. Најмање троје, а можда и четири епископа на сабору у Ефесу довођено је у
везу, у ширем смислу, са Јерменијом. То су били: Акакије из Милитине, митрополит
Armenia II, Акакије из Арке,Астерије из Амиде, митрополит из Месопотамије и
хорепископ Каисариос из Арке, мада јерменско присуство није забележено19.
Акакакије из Милитине, један од главних Несторијевих опонената и сапотписник
Посланице са патријархом Максимијаном (431–434), наставио је са директним
контактима са Armenia maior у преписци са католикосим Схаком I (387–439)20.
У годинама које су следиле, односи између престонице и јерменског
католикоса, који се налазио ван границе царства, постају интензивнији. Тако имамо
директну размену писама између Константинопољског патријарха Прокла (434–446)
и Св. Сахака I21.
У време сазивања Разбојничког сабора у Ефесу 449. године, многи епископи
дошли су у Константинопољ да се најпре упознају са догматским ставовима
архимандрита Евтихија. Листа јерменских епископа који су се нашли у
Константинопољупотврђена је присуством новог митрополита из Милитине и његових
11 Honigman, 1939, 34, 46.
12 Garsoïan, 1988, 260; Honigman, 1939, 46.
13 Basilius Magnus, PG 32, XCII;Garsoïan, 1983, 148–149, 169.
14 Garsoïan, 1988, 262–263.
15 Јевтић, 1984, 84.
16 Brock, 1995, 28;LeCoz,1995, 37;Sarkissian, 1965, 107.
17 Yuzbašyan, 2011, 111.
18 Garsoïan, 1999, 431–432; Корюн, 1962, XIX, 109–111.
19 ACO, I, i(2), 3; ACO, I, i(3), 13;Garsoïan, 1988, 263–265.
20 ACO, I, i(7), 138; Garsoïan, 1999, 412–414, 417–420;Sarkissian, 1965, 113–147.
21 Sarkissian, 1965, 102–103; Grillmeier, 1982, 928–929;Garsoïan, 1999, 420–431; Id, 1995, 74–
75;Devreesse, 1931, 548.
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викарних епископа из Armenia I, чија су имена први пут споменута, а она гласе:
Константин Милитински, Акакије Ариаратрејски и Кекропије Севастопољски22.
Занимљиво је присуство епископа Петра из Теодосиополиса, чије је име
забележено на саборској сесији, одржаној 13. априла 449. године. Петар је заузимао
значајно место у византијској црквеној јерархији, јер је столовао у престонициArmenia
interior, на територији коју је царство припојило више од пола века, након поделе Велике
Јерменије, између Византије и Сасанидског царства (387)23.
Иако, са научне тачке гледишта, постоји веровање да је, средином V века,
Велика Јерменија била одсечена од дешавања у осталим источним Црквама, извори
не потврђују такво гледиште24.
На Разбојничком сабору у Ефесу 449. године, иако више није било помена о
Петру из Теодосиополиса,јерменске земље биле су представљене преко митрополита
из Armenia I, Јованом Севастијским и Јованом Никопољским, док је Акакије
Ариаратрејски био потписник за Armenia II, њеног митрополита Константина
Милитинског и самог себе, закључно са митрополитом Месопотамије, Симеоним из
Амиде25.
Листе јерменских епископа, учесника сабора у Халкидону (451), две године
касније, далеко су од тога да показују извесно дистанцирање од овог сабора, јер, као
што се види из приложеног, Јерменију никад није представљало више митрополита и
епископа. Изузев епископа из Колонеје и Берисе, сви остали митрополити изArmenia
I и II, праћени њиховим викарима или самозамењивани њиховим представницима,
присуствовали су сабору. На шестој саборској сесији 25. октобра присуствовали су из
Armenia I: митрополит Јован Севастијски, Кекропије Севастијски, Јован
Никопољски, Анатолије из Сатале, кога је заступао презвитер Доротеј. Из Armenia II
дошли су: Константин Милитински, Акакрије Ариаратрејски, Јераклије из Комне,
Адолије Арабисоски, когаје заступао хорепископ Аделфиос, Домно из Кукусоса, кога
је заступао презвитер Еуфроније, Јован из Арке, кога је заступао презвитер Отреиос и
Аделфиос, хорепископ26.
У својству допуне овог, као што се може приметити, великог присуства
јерменских епископа са територије западно од Еуфрата, на Халкидонском сабору
била је заступљена и провинција Armeniainteriorилиmagna, са њеним представником
Манасијем из Теодосиополиса, који пак није присуствовао почетку сабора, али зато
извесно јесте на шестој саборској сесији, где је и потписао саборска акта –Символ
вере – и потом остао до завршетка сабора27.
И на наредним саборима забележено је присуство епископа из јерменских
провинција потчињених Ромејском царству. Као учеснике из ових провинција, на
Другом Константинопољском сабору, 553. године, налазимо имена четири
митрополита (из све четири провинције): Киријакоса из Амиде, Георгија
изЈустиниополиса, Руфина из Севастеје и Паладија из Милитине, кога је заступао
Јован из Кукусоса. Из реорганизованих провинција Armenia I, II и III дошли су: Јован
из Колонеје, Тома из Берисе, Леонтије из Арке, Теодор из Комана и Јован из
Кукусоса. Из Armenia IV присуствовали су Кирион из Дадимона и Теодор из
22 ACO, II, i(1), 150.
23 ACO, II, i(1), 149;Garsoïan, 2002, 1038.
24 Winkler, 1985, 119–138.
25 ACO, II, i(1), 78, 79.
26 ACO, II, 56, 60; Garsoïan, 1988, 268–271.
27 Garsoïan, 2002, 1038;ACO, II, i(2), 150.
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Ингилене. Дакле, и више је него приметна званична заступљеност, из свих
периферних делова јерменске територије, саборских представника на поменутим
саборима, укључујући и сабор у Халкидону28.
Присуство јерменских епископа на сабору у Халкидону посведочено је
низом епископа из епархија смештених источно од Еуфрата, које су обухватале пет
транс-еуфратских области, тзв. Armenia Interior. Ове области или Сатрапије се у
латинским изворима јављају као gentes. Биле су распоређене од истока ка западу све
до Персије. Оне западне су нам познате из Јустинијановог законика: „...gentes:
Anzetenam videlicet, Ingilenam, Asthianenam, Sophenam, Sophanenam, in qua est
Martyropolis, Balabitenam“. Оне су биле познате и Прокопију који их назива „друга
Јерменија“ и истовремено наглашава њихову аутономију. Најзначајнији градови у
саставу ових сатрапија били су Мартирополис и Амида. Ове сатрапија су ушле у
римску интересну сферу након мира у Нисбису, 298. године, премда су неке од њих,
након Јовијанове катастрофе, потпале под утицај Персије у складу са миром из 363.
године. Како год било, западне сатрапије преживелесу све сукобе да би управо оне
чиниле нову Armenia IVиз Јустинијанове реформе29.
Статус Сатрапија у односу на Велику Јерменију био је нарочито двосмислен.
Ова јурисдикцијска двојност чини се разумљивом због одсуства једне затворене
границе, не само са Великом Јерменијом, него и са Византијским и Сасанидским
царством, што ће се одразити посебно у црквеном домету30. Контрадикторност
њиховог статуса објашњава се њиховом географском и црквено-политичком
позицијом, што показује значајну привилегованост Сатрапа унутар византијске
сфере, посебно у погледу наслеђивања и њихових дужности31. Учествовање на
сабору у Халкидону ових лимитрофних епархија имаће за последицу прикривање
њихове јерменске прошлости и њихово званично пристајање уз провинцију Горњу
Месопотамију, које ће са Јустинијановом реорганизацијом бити груписане у већ
поменуту провинцију Armenia IV32.
Присуство уважених митрополита из Јерменије I и II, Јована Севастијског и
Отреиоса Милитинског, потврђују и њихови саборски потписи и упућено писмо од
неколицине њих цару Лаву I, године 457,у вези са њиховим положајем поводом
питања описане контрадикторне позиције33.
Присуство представника из Armenia Interior потврђено је учешћем епископа
Манасија из Теодосиполиса, на сабору у Халкидону од 13. октобра, где је на шестој
саборској сесији потисао Символ у присуству цара Маркијана (450–457), а био је
присутан и на седамнаестој седници, на којој је, наиме, у заносу објавио да их
потписује „његовом властитом руком“34. У овакавим околностима, просто је
немогуће да су Јермени били лишени обавештења о томе шта се догодило у
Халкидону, посебно ако се има у виду да је католикос Гивт (461–471/478) отпочео
преговоре са византијским царем Лавом I, после смрти краља Сахака и борбе око
престола „легитмних наследника“, настојећи да одрже повратак Јерменске цркве у

28 Garsoïan, 1988, 279–281.
29 ACO II (2), 69; Adonz, 1970, 25–37; Garsoïan, 2002,1038; Id, 1988, 254–255; Id. 1992, 40–46.
30 Garsoïan, 1999, 11–20; Adonz, 1970, 84–93, 177–178; Garsoïan, 1992, 40;Id, 1988, 252–257.
31 Procopius Caesariensis, 1913,III.i.1.23;Garsoïan, 1988, 256.
32 NovellaeCJC, III, I. Xxix.5;Garsoïan, 1988, 272–277.
33 Ibid. 270.
34 Ibid, 272, n. 94. ACO, II, I, 3, 94(453).
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правцу њене јелинофилске политике35.
Нема доказа да су одлуке Халкидонског сабора донете у Персјерменију,
макар са којом годином закашњења, као што је то било у случају Ефеског сабора
(431), и Прокловог Томоса, упућеног Јерменима 435. године. И поред тога, не би се
могло говорити о једној комплетној изолацији, с обзиром да су на самој граници са
царством или унутар територије царства била седишта епископа, чије је присуство
посведочено и на сабору у Артишату, 449/450. Наиме, седишта епископа Тајука и
Венанда, која су се налазила на царској граници, као и епископа Басеана, чије је
седиште било одвојено од Теодосиополиса тридесетак километара, били су присутни
на сабору у Артишату 449/450. године, што не искључује могућност да су због
близине граници неки од њих могли да пређу и придруже се њиховој сабраћи на
сабору у Халкидону, као у случају епископа Еулала из Мананалија, чија се катедра
налазила унутар територије царства36.
Да су одлуке Халкидона ипак биле познате Јерменима и прихваћене од
стране Јерменске цркве у Персији, помиње Лазар из Фарбе, који каже: „да је Евтихија
Константинопољског католичанска и апостолска Црква изопштила“, док
халкидонски Narratio de rebus Armeniae (састављен око 700. године) истиче да
Јермени нису имали никаквог оклевања у односу на веру Халкидонског сабора и
Христових двеју природа током 103. године, тј. од прослављања Халкидонског
сабора, па све до Другог јерменског сабора у Двину (551–552)37.
Закључак
На основу доступних доказа, и пре и после 451. године, дуго преовлађујућа
теза да се Јерменска црква повукла из заједништва са Цариградом око Халкидона, јер
су јој наводно недостајале потребне информације за праћење доктринарне еволуције
Царске Цркве, једноставно није одржива из више наведених разлога. Каква год била
даља истраживања о могућим узроцима овог раскола, она више не могу да се
заснивају на претпоставци о информативној изолованости Јерменске цркве, тачније
изолованости од савремених контроверзи и њеном последичном незнању, што је и
био циљани допринос овог рада.
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Dragana Janjić
CHALCEDON ὍΡΟΣ AND ARMENIAN BISHOPS
The adoption of the Chalcedonian ὅρος in 451 and the separation of the Armenian
autocephalous churches from the Great Church in Constantinople, raises the issue of
correlation and significance of the Armenian clergy in the political and ecclesiastical
development of the Byzantine empire beyond their own borders. The isolation and
circumstances that led to the fact that the Armenians did not take part at the Council of
Chalcedon and that they were not familiar with the canonical decisions of the Council, it
becomes unacceptable, if one takes into account that the parliamentary documents are the
signatures of Armenian bishops. The contradiction of their status is explained by their
geographic and political position, which will be reflected particularly in the clerical range.
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ПОЛОЖАЈ БУДВАНСКЕ ЕПИСКОПИЈЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
И БУДВАНСКИ ЕПИСКОПИ У XV ВЕКУ
Апстракт: Циљ рада биће да се одреди којем црквеном центру је припадала
будванска епископија на источној обали Јадрана. Када је реч о настанку, ми свакако
не можемо говорити са сигурношћу о тачном временском периоду када је
епископија у Будви настала. Обавијена легендом, као и недостатком историјских
података који представљају велику препреку у разрешавању овог питања. У другом
делу рада биће речи о будванским епископима и њиховом титуларном положају као
и о утицају млетачке односно српске власти на црквени живот у Будви.
Кључне речи: Будванска епископија, Барска архиепископија, Дубровачка
архиепископија, титуларни епископи, свештенство, српска црква, римокатоличка
црква, Венеција.
I
Истичући заставу Св. Марка, Млетачка република се у области Зетског
приморја током XV века суочавала са комплексним политичким и црквеним
приликама. Однос млетачке власти према црквеној имовини и епископима био је
крајње опрезан и савестан, водећи рачуна о сопственим интересима. Млетачке власти
су инсистирале да епископи буду њихови грађани и да стварно бораве у својим
дијецезама, чиме би била омогућена контрола државних власти над црквеним
пословима и дисциплина у верским питањима на локланом нивоу, што су биле битне
премисе успешне владавине посебно у крајевима где су се одвијале сложене
друштвене и економске промене и у којима су католичке епископије представљале
оазе у доминантно православном окружењу1.
Будва је била једна од малих и бројних епископија у Зетском приморју и
Млетачкој Албанији. Прошлост ових епископија сеже у далеку прошлост када се
романско становништво склањало пред Сеобом народа, преносећи своје епископије у
нове крајеве2. Дисконтинуитет римског живота у градовима, који се огледа у
варварским разарањима истих, условио је и нестанак црквених центара у
унутрашњости Балканског полуострва. То је цркву приморало да се прилагоди
промењеним условима. Иако је тиме урушена црквена организација, ипак на
рубовима тог организма налазе се трагови хришћанства које је опстало. Словенско
1 Митровић, 2014, 943–945.
2 Антоновић, 2003, 25.
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освајање је условило стварање нових политичких структура на Балкану3. Период од
пада Дунавског лимеса до XI века, због недостатка извора остаће пун претпоставки и
отворених питања. Један од таквих догађаја, наводно из IX века, који је забележен и
ушао у европску литературу о средњем веку јесте и легендарни сабор на Дувњу 877.
године и уздизање Дукље у ранг архиепископије од стране краља Светопелека и
наводну дозволу папске курије. Међу потчињеним епископијама наводи се и
будванска епископија4.
Овде треба напоменути и легенду о самом настанку Будве, и њеном
оснивању од стране свештеника или калуђера грчког обреда. То упућује на њену
старину и улогу цркве у раносредњовековном граду5. Треба скренути пажњу и да је
црква Св. Марије на рту у Будви саграђена 840. године6. Тачно време изградње и
првобитни облик катедрале Св. Јована Крститеља нису познати. Постојећа грађевина
је тробродна базилика без апсиде, са бочним певницама, хором и сакристијом. По
начину градње и обележјима архитектуре, претпоставља се да је подигнута у XV
веку. Према предању, црква Св. Јована се везује за VII век. Са јужне стране данашње
цркве, откривена је тробродна базилика чији подни мозаици указују да би време
настанка могли сместити између VI и VII века7. То је сврстава у најстарији сакрални
објекат у граду8.
У XI веку, након што је митрополитско седиште у Дукљи уништено,
обновљено је у Бару9. Булом коју је издао противпапа Климент III 1089. године,
барска епископија се уздиже у ранг архиепископије. Том приликом се
архиепископији у Бару потчињавају следеће епископије: Барска, Которска,
Улцињска, Свачка, Пилотска, Скадарска, Дривастанска, Пилотска, Српска, Босанска
и Требињска10. Како се и у епистоли папе Александра II из 1062. године Петру,
архиепископу Дукљанске и Барске цркве такође не наводи будванска епископија,
Фарлати закључује да се свакако пре поменуте епистоле будванска епископија
потчинила Дубровачкој архиепископији11. Из приложеног и даље остаје непознаница
када је настала будванска епископија. Сима Ћирковић је настанак епископије
сместио између 1089. године и средине XII века12. На основу осталих извора можда
би ову границу требало померити у нека ранија времена. Потпору треба тражити у
сакралним објектима и у тврдњи Крсте Ивановића да је грчко свештенство
поседовало град, што би могла да буде потврда да је Будва била епископски град13.

3 Ћирковић, 1997, 386–389.
4 Детаљно о сабору на Дувањском пољу са прегледом старије литературе у раду Живковића
2004б, 45–65.
5 Ивановић, 1965, 645.
6 Живковић, 2004, 154–155. Сакрални објекти и други споменици су потврда очуваности
црквене организације која се развијала на пређашњој рановизантиској основи. Прва половина
IX века нам показује изузетно снажну градитељску активност на подручју од Бококоторског
залива до Улциња.
7 Марковић, Вујичић, 1997, 146–147.
8 Антоновић, 2003 , 40.
9 Детаљније о овом питању у раду: Станковић, 2014, 275–283. Са прегледом старије
литературе.
10 AA I, nr. 68.
11 Farlati, Illyricum sacrum VII, 210.
12 Ћирковић, 1988, 12.
13 Антоновић, 2003, 37–38.
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У наредном периоду све до краја XI века будванска епископија се не
спомиње међу повељама које су потврђивале архиепископски статус Дубровачке,
односно Барске цркве. Представници дубровачке цркве сматрали су да Бару припада
само ранг епископије која је подложна њима, а Бар није имао претензија над
дубровачком црквом, наводећи да се њена јурисдикција протеже до планина које је
окружују, као и да Бару припада ранг архиепископије14. Борба Барске и Дубровачке
архиепископије око права и јурисдикције обновљена је у време Вукана Немањића.
Вукан је заступајући пре свега своје интересе, као краљ Далмације и Дукље, наступао
и у улози заштитника католичке цркве. Тако је Барска архиепископија током 1199.
године успела да оствари у сукобу са Дубровачком архиепископијом значајну
победу, али се сукоб није стишавао, те се пренео и у XIII век. Том приликом, на
сабору одржаном у Бару 1199. године, међу потписницима нема будванског
епископа15. Ојбел у својој Хијерархији будванску епископију наводи као део
Дубровачке архиепископије у периоду од 1198. до 1503. године16.
Са почетком XIII века, за барско-дубровачки сукоб посебно се
заинтересовала и Венеција, с обзиром на то да су од 1205. године наступали као
врховни господари и заштитници Дубровника. Вероватно тада, али и у уговорима
који су касније склапани, било је, између осталог, предвиђено да се Венеција заложи
да се дубровачка црква потчини, а у договору са папом, управо Венецији. Папска
курија је овакве планове одбацивала и против њих се борила, не дозвољавајући да се
остваре. На Латеранском сабору (концилу) 1215. године дубровачки архиепископ
Леонардо, Млечанин, истакао је пред папом Инокентијем III да је погрешио
пославши палиј барском епископу, који је, према његовим речима, дубровачки
суфраган. Папа је своју одлуку образложио да је тим чином желео да држи српског
краља у покорности. Састављена је и комисија која је имала задатак да испита сам
барско-дубровачки спор. Комисија је донела одлуку да су дубровачке претензије
неосноване и да Бару припада власт над свим парохијама у Србији17. За време
понтификата Гргура IX (1227–1241), Дубровачка архиепскопија је обновила сукоб са
барском црквом. Нови Дубровачки архиепископ успео је да се обрати папи како би
му потврдио раније привилегије његових претходника. Папа је то учинио и тиме
признао права Дубровнику над: Котором, Будвом, Баром, Улцињом, Скадром18...
Гргур IX је 1238. године потврдио права Дубровачке архиепископије19.
14 AA I, nr. 60, 63, 65, 68, 77, 81, 82, 84, 88, 91, 96, 101, 103; ИЦГ 2/1, 25; ИСН 1, 346; Ћук,
1986,14. У XI веку у повељама папе Бенедикта VIII из 1022. године и повеља папе Гргура VII
из 1076. Године, што се тиче дубровачке цркве и барске у повељама папе Александра II из
1067. године и повеље папе Климента III из 1089. године, нема помена будванске цркве. Са
почетком XII века ситуација се у документима мења и будванска епископија се налази поново
у повељама којима су се остваривале претензије ових двеју цркава. За дубровачку цркву 1102.
године булом папе Пасхала II. Друга је из 1120. године коју је потврдио Каликст II. За барску
цркву биће то повеља папе Каликста II из 1119–1124. године. Али, пре ће бити да се будванска
црква налазила под дубровачком јурисдикцијом, јер низ папских потврда говори томе у
прилог: 1142. Инокентије II; 1153. Анастасије IV; 1158. Адријан IV; 1167. Александар III; 1187.
Урбан III; 1188. Клеменс III.
15 Ћук, 1986, 14.
16 Eubel, HCM I, 150, 419; Исти, HCM II, 112, 326.
17 Ћук, 1986, 15. Не треба изгубити из вида чињеницу да односи Папске курије и Венеције,
током понтификата Инокентија III, нису били срдачни.
18 AA I, nr. 162; Ћук, 1986, 16.
19 AA I, nr. 171.
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До обнављања сукоба дошло је 1242. године када је улцињски бискуп Марко
признао црквену власт дубровачког архиепископа20. Овај чин је свакако шкодио
Барској цркви, то ће се убрзо показати на парници која је поведена између две
архиепископије. Након што је барска столица остала упражњена 1246–1247. године,
дубровачки архиепископ се жалио да се барска црква одметнула од њихове власти и
да се приликом избора црквених старешина морају поштовати права дубровачке
цркве21. Папа Инокентије IV, 1250. године потврдио је права Дубровачком
архиепископу22. Формална парница пред папском столицом је и даље вођена.
Решавање овако заоштрених односа између Дубровника и Бара било је у интересу
самог Рима. Убрзо су се представници обе цркве нашли пред папом у Перуђи
почетком 1252. године23. Након излагања обеју страна, папа је наложио да се
формира комисија која ће утврдити истину и спровести целокупан доказни поступак.
Оваква парница је изискивала и велики трошак, a прагматичним Дубровчанима то
више није било у интересу и нису желели да се још више задужују због парнице која
би могла још дуго да потраје. Они су 1255. године повукли своје заступнике из Рима.
Status quo одговарао је Барској архиепископији. Но то није био крај сукоба и
претензија. Сукоб се није окончао и пренет је и у наредни, XIV век24. Посебан
проблем ће представљати и јачање Котора и његове цркве, што ће изазвати још један
сукоб. Сукоб између барских архиепископа и которских епископа25. Поред неколико
података и већ чувеног писма папе Климента VI из 1346. године, које је подробно
обрађено у науци26, упутство које су дубровачке власти 1371. године издали
будванском епископу Наталу, показује нам да је ипак ова епископија још увек
потчињена Дубровачкој архиепископији27. Са почетком друге половине XIV и кроз
читав XV век, политички чиниоци биће још пресуднији у свакодневном животу
црквених институција. Будванска епископија је, све до преузимања власти од стране
Млетачке у Бару и Будви 1442. године, била под влашћу дубровачке цркве. Са
доласком Андрије II 19. априла 1448. године на чело барске архиепископије28
поклапа се и прелазак будванске цркве под њену јурисдикцију. Тиме је и духовна и
световна власт била уједињена под окриље Млетачке републике29.
II
Епископ или бискуп30 (гр. επίσκοπος, lat. episkopos) је реч грчког порекла и
значи „надзорник“. Изведена је од предлога ἐπί – на и именице σκοπός – чувар. Епископ
20 Уз пристанак градских власти и краља Ђорђа (Вуканов син).
21 Farlati, 1817, 36; Ћук, 1986, 17.
22 AA I, nr. 197.
23 AA I, nr. 212.
24 Ћук, 1986, 17–18.
25 Митровић, 2011, 287–303 (са прегледом старије литературе).
26 Божић, 1979, 17–18; Антоновић, 2003, 40, 146–147.
27 Радоњић, 1934, I/1, 53.
Управитељ Дубровника будванском епископу, Дубровник 24. март 1371. године. Упутство
Наталу, бискупу Будве, да у споразуму са градом Анконом, изради код папе потврду
дубровачких привилегија за вечита времена. У Христово име, амин. Посланство брата
Натала, епископа Будве, који је послат у град Анкону...
28 Eubel, HCM II, 89.
29 Farlati, 1817, 219.
30 Livingstone, 1997, 209.
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је као наследник апостола уживао поверење Свете столице. Како би био изабран за
епископа, кандидат је морао према канонском праву да испуни низ услова: легитимно
брачно порекло (никако ванбрачно), старосно доба најмање 30 година, најмање пет
година проведених у звању свештеника. Ту су и моралне особине које је један кандидат
требао да поседује попут мудрости, прибраности, ауторитета и других врлина.
Подразумевао се докторат теологије или канонског права стечен на једној од установа
које признаје Света столица. Једном изабран и предложен бискуп стицао је назив
postulatus. Преузимање саме епископије-дијецезе требало је да се обави у року од три
месеца. Тако изабраном и именованом епископу, само је Света столица могла да суди,
смени, премести или унапреди31. Именовање епископа припадало је папи почев од XIII
века, док је раније пракса била да сам катедрални капитол предложи и изабере епископа.
Остаци те праксе видљиви су и у епископијама Зетског приморја32. По доласку у
постављену епископију, епископ је сазивао каптол (capitulum)33 у главној цркви.
Епископ је упознајући се са челницима цркве зацртавао основна начела којима ће се
водити. Обавеза епископа је да надгледа да ли се крше црквени прописи и да ли долази
до прекорачења моралних прописа. Барем једанпут годишње епископ је имао обавезу да
сазове епархијски синод на којем се окупљало сво свештенство. Епископи су били
дужни да редовно врше визитацију у својим парохијама како би имали у виду стање на
терену. Његова је обавеза била и да бира нове људе за свештеничка звања34. Преузевши
власт у Зети, Венеција је наишла на обичај по којем домаћи људи нису могли бити
бирани на место епископа због могућих злоупотреба и сукоба. Таква одлука је важила и
у Будви и била део њеног статута35.
Црква у Риму је током XIV и почетком XV века била у великим проблемима.
„Вавилонско ропство папа“ (1308–1378) и Велики раскол (1378–1417) значајно су
уздрмали римокатоличку Цркву. То се свакако рефлектовало и на слабије присуство
и деловање на Истоку у том периоду36. Положај римокатоличке цркве у Будви трпео
је због политичких прилика у непосредном залеђу. Право постављање свештеника, на
Приморју, било је замршено због тога што су на тај чин полагали право: Млечани,
као политички господари поменутог простора, и папа, као поглавар Цркве. Млечани
су често, понекад исхитрено, стављали до знања локалном становништву да нема
поверења у целокупно становништво због велике изложености шизматичкој зарази37.
Фарлати и Конрад Ојбел нам, на основу општих провинцијалних каталога и
епископалних цркава, као и других писаних извора, доносе списак епископа који су се
налазили на челу епископије у Будви. Највише су се ослањали на рад Јозефа Гарампе
(1725–1792)38. Истичући да је најтеже извршити попис епископа цркве, те је такав случај
и са будванском црквом и њеним епископима. Подаци којима су располагали оскудни
31 http://www.vatican.va/archive/ENG1104/__P1D.HTM (Реч је о зборнику каноског права:
Constitutio Dogmatica de Ecclesia Lumen Gentium, DE ECCLESIIS PARTICULARIBUS ET DE
AUCTORITATE IN IISDEM CONSTITUTA (Cann. 368– 430).
32 Čelebić, 2006, 36. Пример када је кнез Улциња 1406. године молио Сенат да за епископа
поставе Матију који је предложен од стране капитола катедралне цркве Св. Матије.
33 Čelebić, 2006, 76–86.
34 http://www.vatican.va/archive/ENG1104/__P1E.HTM; Čelebić, 2006, 37; Почев од понтификата
Инокентија IV визитација је имала тачно прописан ток декретом Romana ecclesia 1246.
35 Статут, 1988, 66.
36 Спремић, 2005, 391.
37 ААV nr.2864, (10.02.1424) ; Čelebić, 2006, 297–298.
38 http://www.archiviosegretovaticano.va/giuseppe-card-garampi-9-vii-1751-marzo-1772/?lang=it,
биографија Јозефа Гарампе (1725–1792) на званичном сајту Ватикана.
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су због удаљености епископије, непознавање прилика, мешање појединих епископа,
због сличних имена, што је у великој мери отежавало рад и састављање коначног списка
епископа који су се налазили на челу епископије у Будви39.
Први Будвански епископи, чија имена су нам позната, јављају се у XIII веку.
Била су то тројица монаха Птоломеј, Incellerius и Анзелмо, припадници реда
пустињака Св. Августина. У XIV веку, на челу будванске епископије смењиваће се
фрањевци Јован I, потом епископ чије име не знамо, и Јован II40.
На чело будванске епископије нашао се извесни Јован III који је носио звање
будванског епископа од 1361. до 1400. године41. Ако упоредимо листу епископа са
оном коју доноси Ојбел, уочава се неподударност. Наиме, према Ојбеловој листи
епископ Будве био је Јован Егрет, постављен од стране папе Климента VII у
Авињону, 23. фебруара 1386. године, а пре њега се још наводе Алберт (Albertus) и
Виљем (Guilelmus), као претходници Отона Родера42. Маријан Жугај је показао да
ове епископе треба тражити на челу епископије Bistuensis/Bistuanensis43. На основу
писма папе Бонифација IX знамо да своје последње дане живота епископ Јован III
није провео у Будви44. Њега наводи и Ојбел под именом Јован Luciani, који је као и
претходници у XIV веку припадао монашком реду фрањеваца45.
Отон Родер је постављен за будванског епископа 23. децембра 1401.
године46. Припадао је монашком реду Доминиканаца (лат. Ordo Fratrum
Praedicatorum). Након смрти Јована III, папа Бонифације IX поставља за епископа
Будве Матеју из Алеманије (Немачке), који је такође припадао реду Доминиканаца.
Како се Матеј није прихватио епископског трона47, понтифекс је на његово место
поставио Немца, Отона Родера48. Балша III није дозвољавао епископу Отону Родеру
да преузме епископску столицу (лат. episcopalis sedes). Власт над Будвом и осталим
областима Ђурђа Страцимировића, на самом почетку XV века, Балша III је преузео
од свог оца и заједно са својом мајком Јеленом обележио наредне две деценије
сукобљававајући се са Млетачком.
У акцији, током Првог скадарског рата (1405–1412), у којој је капетан млетачке
флоте Марин Каравело требао да пружи помоћ Скадру, успео је веома лако,
преговорима, да заузме и Улцињ, Бар и Будву 1405. године. Будва је добила на челу
града начелника, који је у име Венеције управљао градским пословима у начелу са
аутономним градским органима. Сенат је одлуком донетом 22. априла 1406.
интервенисао код будванског потестата да Отону Родеру омогући да уђе у своју
39 Farlati, 1817, 210.
40 Farlati, 1817, 212–215.
41 Farlati, 1817, 212.
42 Eubel, HCM I, 150.
43 Žugaj, 1986, 92–112.
44 Farlati, 1817, 215.
45 Eubel, HCM I, 150; Žugaj, 1986, 100.
46 Farlati, 1817, 215. 23. децембар 1401. године. Писмо папе Бонифација о постављању Отона
Родера на место епископа Будве:
Епископ Бонифације, роб робова Бога, љубљеном сину Отону Родеру изабранику будванском,
поздрав и апостолски благослов. Божанском милошћу постављајући итд. Свакако, још увек у
добром помени на Јована будванског епископа, који је управљао будванском црквом: Ми
желимо пошто је она упражњена да преко божијег провиђења апостолске столице, корисна и
пригодна личност управља итд.
47 Eubel, HCM I, 150. Матеја је био распоређен у Утрехту.
48 Farlati, 1817, 215.
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епископију и да би он требао да буде потчињен барском архиепископу49. Консекрацију
(лат. consecratio) је извршио кардинал Милана50. Да су се Млечани ипак осећали као
освајачи, говори нам и чињеница да је управо Марин Каравело скинуо са олтара Св.
Марије у Будви икону Богородице и запленио је. Балша је након успостављања мира
захтевао од Венеције да поврати икону страхујући за пропаст великог броја хришћана51.
Сенат је одговорио да је Каравело одсутан због државних обавеза и да ће се по његовом
повратку решити питање иконе. Како даљих података о овој икони нема, а предање
везује слику тзв. „Госпе будванске“ која се чува у цркви Св. Јована за цркву Св. Марије
in punta, И. Божић претпоставља да је Марин Каравело вратио икону Будви. Међутим,
овако дарежљив чин мало је вероватан. То је показао М. Антоновић, установивши да је
та икона била једна од најпоштованијих реликвија улцињске катедрале, што упућује на
закључак да икона никада није враћена у Будву52.
У периоду примирја, Будва је често била предмет договора, што је саме
грађане плашило, вероватно страхујући од Балшине освете53. Услови под којима су се
предали познати су за Улцињ и делимично за Бар, док за Будву можемо
претпоставити да су услови били слични. Први су власт Млетачке прихватили у
Улцињу. Поред већ набројаних погодности које је нудио Каравело, обећао је још и
судску власт. Забранио је увоз и продају страног вина док има домаћег. Одредио им
је и границе дистрикта, а на захтев Општине обећао да уколико напусте град, неће га
предати било којој другој страни54. Бару је доделио исте повластице, а барској
архиепископији је враћена јурисдикција55. Млечани су били изненађени заузимањем
градова, што видимо из оклевања да се у њих упуте функционери и спремност да се
са њима тргује како би се решио спор са Балшом III. Превелики трошкови су такође
плашили Млечане. Међутим, Балша III је одбијајући понуде за мир учврстио намеру
Млечана да се градови ипак задрже. У Будву је послат потестат са нотаром и
двојицом слуга56. Будвански потестат био је подређен начелнику у Дривасту. За
првог потестата Будве постављен је Захарије Надал57. Балша III био је приморан на
преговоре. Већ крајем 1406. у Венецији су се водили преговори који би требало да
окончају сукобе. Будва је била једини град који је Венеција била спремна да препусти
Балши, наравно уз извесну провизију. До мира у том тренутку није дошло58. Будву су
током друге половине 1407. године напустили заповедник Бенедикт Бонфанте и
потестат Захарије Надал59. До склапања мира долази 1408. године по којем Будву са

49 AAV I/3, nr 1180.
50 Emery, Friedman, Speer, 2011, 921–925. Архиепископ Милана је у то време био чувени Петар
Критски (око 1340–1410). Обарзовао се на Оксфорду и у Паризу, учествовао је у разним
мисијама по Европи. Архиепископ Милана је постао 1402. године. Концил у Пизи га је 26. јуна
1409. године изабрао за папу са именом Александар V, поред већ два постојећа ривала Гргура
XII и Бенедикта XIII. Преминуо је убрзо, 3. маја 1410. године.
51 Божић, 1979, 35.
52 ААV II/7, nr. 1974; AAII nr. 774 c.; Божић, 1979, 35–36; Антоновић, 2003, 168.
53 Антоновић, 2003, 291–292. Ако узмемо у обзир да је Балша кажњавао веома сурово,
сакаћењем тела, одузимањем имовине, што је потврђено у изворима, страх је био оправдан.
Али с обзиром на врсту прекршаја, издаја, казне су у складу са средњовековним нормама.
54 AA II, nr. 770; AAV III, nr. 1178.
55 AA II, nr. 774; AAV III, nr. 1177.
56 AAV III, nr. 1145.
57 AAV III, nr. 1151.
58 ИЦГ 2/2, 93.
59 AAV V, nr. 1257; nr. 1259.
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Луштицом и соланама са 1.500 дуката годишње провизије добија Балша III.
Незадовољан добијеним, мир није дуго потрајао, те су непријатељства обновљена.
Венеција је додатно осигурала своја права на источној обали Јадрана откупивши јула
1409. године од Ладислава Напуљског право на Далмацију. Тиме је легитимисала
своју политику, за коју ће морати и даље да се бори60. Ако је епископ Родер и преузео
своју епископију, у њој се није дуго задржао, јер је ситуација у Будви била јако
неповољна. Због тога су и током друге половине 1407. године Будву напустили
заповедник Бенедикт Бонфанте и потестат Захарије Надал61.
У таквој ситуацији тешко је поверовати да би се један католички епископ
осмелио и остао у својој сиромашној епископији. Како је Будва од 1412. године
поново под влашћу Балшића, склони смо да закључимо да католички бискуп свакако
није присутан у Будви. Овде треба скренути пажњу на сличне примере. Наиме, када
је деспот Стефан Лазаревић преузео Београд 1404. године, епископ је напустио град,
а његови наследници су били далеко ван своје епископије62. Такву политику је
наставио и деспот Ђурађ Вуковић на кога су се жалили фрањевци да их прогони63.
Фрања из Скадра, епископ Дриваста, морао је да напусти своју дијацезу због Балше
III и уточиште је пронашао у Венецији. Дриваст је након смрти Балше III припао
деспоту Стефану чиме је повратак у дијацезу онемогућен. Сенат је 1421. године
разматрао могућност да Фрању у Риму препоручи за епископа Хвара и Брача. На
крају је папа Мартин V маја 1424. године поставио Фрању за епископа Улциња64.
Након краткотрајних сукоба и примирја долази до окончања рата. Мир са
Балшом III постигнут је 1412. године и тада му је уступљена Будва, уз обећање да
неће злостављати грађане због предаје из 1405. године. Детаљи владавине Балше III
над Будвом нису познати. Током 1413. године боравио је у Будви када је издао
повељу за манастир Праскавицу65. Немирно затишје, оптерећено сукобима у свим
сферама живота чекало је прилику да се непријатељства обнове. Миром нису били
задовољни ни Млечани ни Балша66. Балша III је 1419. године обновио своја
непријатељства према Млечанима, чиме је отпочео тзв. Други скадарски рат.
Млетачка флота на челу са Пјетром Лореданом је убрзо након успешних операција на
Бојани успела да запоседне Будву 1421. године. Будва је предата на управу Котору67.
Балша III је 1421. године преминуо на двору деспота Стефана Лазаревића, оставивши
му у наслеђе невелику земљу и рат са Венецијом68. Његову смрт искористила је
Венеција заузевши читаво Зетско поморје. Деспот Стефан Лазаревић се није одмах
упустио у борбу за наслеђене поседе, већ је покушао преговорима да преузме власт
над поседима69. Приликом склапања примирја 1421. године, Будва је остала под
млетачком влашћу. Деспот није одустајао од Будве, сукоби су обновљени током
1422. да би ново примирје 1423. године предвиђало да Будва са соланама у
60 ИЦГ 2/2, 98
61 AAV V, nr. 1257; nr. 1259.
62 Спремић, 2005, 398; Више о односу православне и католичке цркве за време деспота
Стефана видети у: Антоновић, 1993, 19–23.
63 Божић, 1979, 24–25.
64 AAV II/11, nr. 2545; Farlati, 1817, 256; Eubel, HCM I, 229. Из приложеног произилази да је на
самом терену важило правило cuius regio, eius religio!
65 Антоновић, 2006, 207–227.
66 ИЦГ 2/2, 108–118.
67 Исто, 127.
68 Калић, Срби у позном средњем веку, 129–130.
69 Божић, 1979, 175.
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Грбаљском пољу припадну деспоту. До извршења уговора није дошло све до 1426.
године. Тада је Будва коначно предата деспоту. Коначни мир потписан је 22. априла
1426. године у Вучитрну, а потписници су били Ђурађ Вуковић, са једне стране, и
скадарски капетан Франческо Квирин, са друге70.
На терену је на основу извештаја комисија извршено разграничење. Тако су
на основу изјава из Дриваста из 1426. утврђене границе градских дистрикта у
Зетском поморју. Између осталог, потврђена су права и јурисдикција православне и
католичке цркве. Зетски митрополит је имао надлежност над областима у склопу
деспотовине, али је задржавао и власт над црквама и манастирима на млетачким
поседима. Његово ограничење јесте да не може да поставља игумане у цркви Св.
Петра у Скадру и храму Св. Михаила у Улцињу без сагласности локалне власти.
Католичке епископије са својим опатијама и црквама задржале су своју власт на обе
стране као што је то било за време Балшића. У пракси је ситуација била другачија,
млетачка власт и дуготрајни ратови утицали су да и црквена православна и католичка
властелинства буду у расулу71. Да је ситуација заиста таква, говоре нам чињенице да
су се и једна и друга страна оптуживале за непоштовање уговора. Деспот Ђурађ
Вуковић је водио преговоре током 1431. и 1433. године како би се новим уговором
окончали проблеми који су били у Зети. До коначног договара се дошло и потписан
је Смедеревски споразум 1435. године. Оно што је битно за Будву, по овом уговору,
јесте да је деспоту одобрено да у њој продаје со. Расправљало се и о верским
питањима. Обе стране су се обавезале да ће поштовати црквену аутономију.
Млетачке власти су морале да очувају поседе и приходе православног митрополита,
са друге стране, Ђурађ је обећао да ће настојати да осигура права которског епископа
над католичким парохијама у Србији, али да оставља папи да реши спор између
которског епископа и барског архиепископа о надлежностима ових цркава над
парохијама. Немамо податке да ли је Римска курија било шта одговорила и учинила
по овом питању72.
У Будви се управо након овог споразума обрео зетски митрополит, у којој је
столовао све до 1442. године када се град предао Млечанима73. На челу зетске
митрополије налазио се Јефтимије. Митрополија се константно повлачила с обале
дубље у унутрашњост током XV века услед политичких догађаја и све јачом
офанзивом римокатоличке цркве74. Однос између деспота Ђурађа и митрополита
Јефтимија није био срдачан. Иако је Јефтимије постављен у Будви и добио управну
власт управо од деспота, они су се сукобили током деспотовог боравка на приморју
од августа 1440. до априла 1441. године. Након тога, деспот га је заробио и са собом
повео у Дубровник где га је извесно време држао као затвореника. Како Јиричек
наводи о њему се расправљало и у дубровачком сенату. Митрополит је ипак успео да
се избави и већ у октобру се налази поново у Будви75.
До сада није познато због чега је избио сукоб између деспота и митрополита,
али би могли претпоставити да је Јефтимије изразио неслагање поводом привилегије
које је деспот 6. априла 1441. године потврдио Будви, изједначавајући њихова права
са правима града Бара. У повељи се не назиру уступци зетској митрополији који је
70 ИЦГ 2/2, 149–151.
71 Божић, 1979, 95–104;
72 Божић, 1979, 15–36; Ј. Калић, Срби у позном средњем веку, 174.
73 Јанковић, 1984, 201–202; Јанковић, 1988, 36–38.
74 Јиричек, 1952, 358–359; Спремић, 1994, 468.
75 Јиричек, 1952, 359; Јанковић, 1984, 138.
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свакако очекивао извесне бенефите, јер се налазио као и сви тада у проблему са
приходима. Посебно ако имамо у виду да је Српска црква у Будви имала поседе и
приходе још од XIII века. Претпоставља се да је архиепископ Сава још у време првог
путовања у Свету земљу 1229. године од краља Радослава добио поседе у Будви. Ту
се налазио кастел са православним манастиром посвећен Пресветој Богородици, као
и села у непосредној близини Будве: Требоље, Плавница и Бит. Поред двора, који су
поседовали у Будви, српски архиепископи су убирали део прихода од продаје соли са
будванске тржнице76. Као кастелан Будве, зетски митрополит није се још дуго
задржао, долазак Млетачке власти условио је ново померање, што је значило нове
губитке прихода за цркву и нови ударац за православни живаљ у Будви и њеном
залеђу. Након 1439. године, није било српске деспотовине. Иако је она пала, власт у
Зети није била покорена. Деспот Ђурађ се надао да ће одатле успети да обнови своју
државу. Том приликом је издао повеље77 којима је потврдио повластице Бару и
Будви78. Убрзо се деспот морао повући из Зете у Дубровник и потом у Угарску.
Крајем 1441. године прилично наивно је замолио, преко которског кнеза, да Млечани
узму под заштиту његова места у Зети. Тада су Будва, Луштица и други поседи
истакли заставу Св. Марка79. Деспот Ђурађ није ништа предузимао за обнову своје
власти у Доњој Зети све до 1448. године. Војне акције нису давале резултате, а ни
дипломатска мисија, 1450. године у којој је деспот, између осталог, захтевао и Будву,
није уродила плодом80. Чини се, последњи фактор који је преломио и онако већ
запечаћену судбину деспотових градова, па и Будве, јесте прелазак Стефанице
Црнојевића на Млетачку страну. Будва је наставила да живи под млетачком влашћу
све до 1797. године.
Јован IV81, односно Јован Blasii, наводно је постављеног за епископа
будванског 1423. године. Фарлати је изразио сумњу да је ово будвански епископ,
наводећи да је у исто време у Бугарској постављен извесни Јован. Ослањајући се и на
Ј. Гарампу, Фарлати је навео и овог епископа са констатацијом да је могуће да су
постојала два епископа један у Бугарској, а други у Далмацији – Будви. Ојбел у својој
Хијерархији не наводи под таквим именом ни једног епископа Будве, али зато наводи
епископа Видина, Јована Blasii-а који је постављен од стране папе Мартина V 21.
маја 1423. године82, те овог епископа не треба убрајати међу будванске епископе.
Позивајући се на Конзисторијална дела, за Матију83 знамо једино да се његов
епископат у будванској цркви окончао 1433. године. Податак када је епископ Матеј,
свакако титуларни, могао почети да носи титулу будванског епископа остаје
непознато. Матеја се наводи као помоћни епископ епископске столице у Утрехту, на
шта је скренута пажња код К. Ојбела84. Јован V85, односно Јован Sillanеgo, Шпанац из
реда доминиканаца, добио је титулу будванског епископа. Поставио га је папа
Еугеније IV 23. марта 1433.86 Ојбелу је такође познат и наводи га међу будванским
76 Јанковић, 1988, 31–38.
77 Статут Будве, 1988, 11–12.
78 Станојевић, 1956, 207.
79 Спремић, 1994, 266–267.
80 Спремић, 1994, 352.
81 Farlati, 1817, 212.
82 Eubel, HCM I, 150.
83 Farlati, 1817, 212.
84 Eubel, HCM I, 135; 150.
85 Farlati, 1817, 212.
86 Farlati, 1817, 216.
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епископима87. Међутим, Јована Силенга наводи и међу височке епископе у Босни. На
основу папске потврде овог епископа треба убрајати у титуларног епископа Будве88.
Јован Schedemecker (Шедемекер) постављен је за будванског епископа 27.
јуна 1438. године89. Припадао је реду Августинаца. Да је и Јован Schedemecker био
само титуларни епископ видимо из чињенице да је као помоћни епископ
Халберштата и приор манастира у Кведлинбургу био далеко од Будве. Преминуо је
1452. године90. Јован VI, односно Јован Rubinis (Рубин), са Крфа, припадао је
монашком реду Августинаца и поседовао је докторат теологије91. Папа Еугеније IV
га је поставио за епископа Будве 21. новембра 1446.92 Прихватио је епископат, али
није преузео дужност епископа у Будви, већ се нашао на челу епископске столице у
Стону и Корчули. За нову дужност изабран је 20. септембра 1447. године93, да би
током наредних 9 година управљао том епископијом када је послат на нову дужност,
9. јануара 1456. године и постављен је за епископа Крита94. Јакоб95 који је потицао из
породице Брибираца (Шубића), која је у доњој Далмацији била утицајна, припадао је
реду фрањеваца. Након што је Јован Рубин послат у Стон и Корчулу, папа Никола V
је одлучио да Јакоба постави за епископа Будве96.
Хилгер (de Brugis) је титулу епископа наводно стекао у септембру 1446.
године97. Припадао је реду Кармелићана и имао је докторат из теологије. Био је
помоћни бискуп у Келну и Лијежу98. Током 1430. године постао је приор манастира у
Маинцу, потом 1434. године у Стразбуру и, на крају, у Келну 1437. године. Помоћни
епископ у Келну постао је 1440. године. Када је као папски легат Никола Кузански
боравио у Немачкој током 1451–1452. године99, Хилгер је дошао у сукоб са папским
легатом. На инсистирање Н. Кузанског, који је сматрао да Хиглерово епископско
рукополужење није валидно, октобра 1451. године био је кажњен. Остаје непознато
како је Хиглер преузео или узурпирао титулу будванског епископа, притом имајући у
виду да су нам управо за тај период позната два титуларна епископа који се један за
другим смењују. Хиглер је преминуо у Лијежу 1452. године.
Примедбе на млетачку власт у Будви биле су изражене посебно када је потестат
Будве, од 1446. до 1448. године, био Долфин. На његов рачун је изнето неколико
оптужби. Georgius Clibanarius, човеку који је био задужен да га снабдева хлебом,
Долфин је избио два зуба у нападу беса, јер хлеб није био задовољавајућег квалитета.
Осим тога, задржао га је у затвору четри дана. Наредна оптжба на рачун Млечанина
била је да је затворио три члана породице Зановић, да су их у затвору тукли, а да пре
тога није изнео ни оптужбу на њихов рачун нити спровео суђење. Генерална оптужба
87 Eubel, HCM II, 112.
88 Eubel, HCM II, 106. Žugaj, 99–100.
89 Farlati, 1817, 216; Eubel, HCM II, 112.
90 Eubel, HCM II, 279.
91 C.Eubel, HCM II, 112.
92 Farlati, 1817, 216.
93 Eubel, HCM II, 241.
94 Eubel, HCM II, 114.
95 Farlati, 1817, 212.
96 Farlati, 1817, 216–7; Eubel, HCM II, 112.
97 Farlati, 1817, 217. Фарлати сматра да је у будванској катедралној цркви дошло до узурпације
епископског престола 1446. године.
98 Eubel, HCM II, 112, 276, 278.
99 Sullivan, 1974, 382–428. Његова казна трајала је само док је Никола Кузански био у
визитацији. Хиглер је задобио опрост од епископа и враћен је на стару функцију.
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била је да је затварао људе и потом захтевао новац за њихово ослобађање. Затворио је и
локалног свештеника и потом га протерао из Будве, на велику жалост верујућег народа.
Уз симболичну новчану казну, Сенат је 1450. године одлучио да забрани Долфину да
обавља било какву функцију у Зети и Млетачкој Албанији100.
Да је стање католичке цркве у Будви било веома лоше и да се о духовном
животу верника није много бринуло видимо из преписке сената и будванског
потестата Јакоба Кверинија. Фра Димитрије је почетком шездесетих година XV века
за плату служио у Будви. Како су Млечани свуда смањивали трошкове, августа 1451.
године одлучено је да се и фра Димитрију смањи плата. Димитрије је иначе био из
Скадра и припадао је реду доминиканаца. На молбу и поновљено писмо будванског
потестата Кверинија да се плата врати Димитрију, јер је он једини католички
свештеник у граду, Сенат је позитивно одговорио и вратио плату Димитрију101.
Барски архиепископ Симон (1461–1473)102 захтевао је од будванског
становништва десетину прихода, а од њих је раније то захтевао и архиепископ
Андрија де Мула (1448–1458), на шта нам указује приговор будванског становништва
упућен сенату у Венецији 30. маја 1465. године103. Будванска црква се нашла под
власт Бара управо за време архиепископа Андрије и видимо да су он и његови
наследници инсистирали на одређеном делу прихода.
У другој половини XV века знамо име само једног епископа Будве. У прилог
тешком положају епископија на Зетском приморју говори нам и да су епископи
Котора, који је спадао у безбедније градове, врло ретко боравили у својој
епископији104. Папа Сикст IV је 7. априла 1484. године будванску цркву доделио
Јовану (de Wernigerode)105. Да је и овај епископ био само титуларни видимо из
чињенице да је био помоћни епископ у Халберштату106.
Будванска епископија је током средњег века била предмет сукоба између
Дубровачке и Барске архиепископије. Положај будванске цркве је углавном решаван
парницама пред папском куријом која је својим повељама потврђивала права једне,
односно друге архепископије. На самом терену духовна власт је у потпуности
зависила од световне. На основу онога што нам је познато, положај будванских
епископа је кроз цео XV век био титуларан. Захваћена перманентно ратним вихором
и могућношћу да буде освојена, са малим приходима, будванска епископија је била
далеко од пријемчиве за немачке, шпанске и друге племиће који су у својим
домовинама већ имали епископске положаје.

100 AAV XX, nr. 5553.
101 AAV XXI, nr. 5811; nr. 5835.
102 Eubel, HCM II, 89.
103 Farlati, 1817, 218–219. Викарни архиепископ барски тражио је и сам попут архиепископа де
Муле који је то раније чинио да му се да десети део прихода , а ми смо одговорили да ником
никада, било архиепископу, било епископу, нисмо на онај начин плаћали наше дажбине, осим ако
се изузме ваша република којој ћемо радо исте намете плаћати, као што је то увек био случај,
као што ћемо и убудуће увек извршавати сваку одлуку Сената, како би се овај обичај одржавао.
104 Митровић, 2007, 201; 215–220; 229–230. У питању су три последња млетачка епископа:
Марко Нигро, Петар Брути и Јован Кјерегати.
105 Farlati, 1817, 219.
106 Eubel, HCM II, 112.
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Βλάνταν Ν. Στάνκοβιτς
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΜΠΟΥΝΤΒΑΣ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΜΠΟΥΝΤΒΑΣ ΣΤΟΝ ΙΕ' ΑΙΩΝΑ
Στο πρώτο μέρος αυτής της εργασίας ασχοληθήκαμε με το πρόβλημα του
εκκλησιαστικού κέντρου στο οποίο άνηκε διοικητικά η επισκοπή της Μπούντβας στην
ανατολική ακτή της Αδριατικής. Όσον αφορά στην ίδρυση της επισκοπής, δεν είμαστε σε
θέση με ακρίβεια να προσδιορίσουμε το χρονικό πλαίσιο της ίδρυσης, η οποία
περιτυλίγεται με διάφορους μύθους. Αυτή η απουσία των ιστορικών δεδομένων καθιστά
μεγάλο εμπόδιο στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας
ασχοληθήκαμε με τους επισκόπους της πόλης, αλλά και με την επιρροή τόσο της βενέτικης
όσο και της σέρβικης εξουσίας πάνω στην εκκλησιαστική ζωή της Μπούντβας.
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АПОКАЛИПТИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ У ОПИСУ БИТКЕ
КОД ДОРИСТОЛОНА (971) У ДЕЛУ ЛАВА ЂАКОНА
Апстракт: Апокалиптичка атмосфера у Историји Лава Ђакона никада не
прераста у класичан апокалиптички наративни оквир. То се најбоље види на примеру
описа битке код Дористолона, који, иако богат апокалиптичким алузијама – од
којих је најексплицитнија поређење битке код Дористолона са библијском
апокалиптичком битком Израела са Гогом и Магогом (Јез 38–39) – ипак не
представља крајњу апокалиптичку победу добра над злом, којом се завршава
историја старог еона. И поред тога, у опису наведене битке писац користи бројне
апокалиптичке алузије, тако да библијска апокалиптичка мисао несумњиво
доприноси бољем разумевању текста, тј. историјског али и метаисторијског
значаја најбриљантније Цимискијеве победе.
Кључне речи: апокалиптика, Дористолон, Цимискије, Гог и Магог,
Богородица, свети Теодор Стратилат, Логос, бели коњ.
Битка код Дористолона (14. јул 971)1 представља успешан завршетак
Цимискијеве тромесечне кампање против ојачалог Свјатослава (Σφενδοσθλάβος)
којом је отклоњена опасност од губљења ромејских европских територија2, али је
постигнута и вешта политичка интеграција Бугарске у оквире Ромејске државе3.
После брзог заузимања Преславе, на сам дан Пасхе 971. године4, Цимискије
опкољава Свјатослава у подунавском граду Дористолону како са копна, тако и са
Дунава, морнарицом опремљеном чувеном грчком ватром. Упркос јуначком отпору,
Свјатослав је приморан на предају, која је укључивала руско трајно напуштање
ромејских европских територија5. За Лава Ђакона је Цимискијева победа код
1 Leonis Diaconi 152, 11–12: „ἕκτη δὲ ἦν τῆς ἑβδομάδος ἡμέρα καὶ εἰκάδα τετάρτην ἤλαυνεν ὁ Ἰούλιος
μήν“.Талбот-Саливан (Talbot-Sullivan 2005, 22; 196, n. 43) примећују да код писца постоји
грешка или у дану у недељи или у датуму, јер је 24. јул (εἰκάδατετάρτην) 971. годинебио
понедељак, док је петак (ἕκτη τῆς ἑβδομάδος ἡμέρα) био 14. јул. Петак, 14. јул, као дан битке,
подржава и Каралис (Καραλής 2000, 359).
2 Види: Leonis Diaconi 105, 9–15, где Лав наглашава да Свјатослављева намера није била
привремени упад на ромејске територије ради пљачке или изнуђивања данка, већ истеривање
Ромеја са свих европских поседа, укључујући и Константинопољ, и њихово ограничавање само
на Азију. На овакву Свјатослављеву дрскост (105,2: αὐθαδείᾳ), Цимискије је могао да одговори
једино војном експедицијом против вође Тавроскита.
3 Ostrogorsky 2012, 177.
4 Leonis Diaconi 138, 5–7: „Ἰωάννης δὲ ὁ αὐτοκράτωρ, τὴν στρατιάν...διανέπαυε, καὶ τὴν θείαν
ἀνάστασιν τοῦ Σωτῆρος αὐτόθι ἑώρταζεν“.
5 Leonis Diaconi 155, 23: „Μυσίας ἀφέξεσθαι, καὶ πρὸς τὴν σφῶν ἀναζεῦξαι πατρίδα“.
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Дористолона била од кључног значаја, што се види по чињеници да јој посвећује
највише простора у својој Историји: књиге VIII и IX описују Цимискијеву
експедицију против Свјатослава.
С обзиром на чињеницу да Лав Ђакон не завршава свој спис описом битке
код Дористолона, већ у десетој глави описује касније догађаје из Цимискијеве
владавине све до његове смрти, јасно се поставља питање оправданости
апокалиптичког приступа наведеном одељку Историје. Има ли смисла говорити о
апокалиптичким елементима у опису битке код Дористолона ако у Историји не
постоји ни наговештај класичног апокалиптичког наративног оквира (смена светских
царстава) који би се завршавао појавом Антихриста (уп. Откр 13), као главним
догађајем пред Христову Парусију6? Са друге стране, Лав Ђакон почиње своје дело
управо у снажном апокалиптичком тону, набрајајући дотада невиђене догађаје
(πολλῶν πραγμάτων ἐξαισίων καὶ ἀλλοκότων καινοτομηθέντων) као апокалиптичке веснике
Другог Христовог Доласка и краја света (συντελείας). Термин συντέλεια представља
технички термин јеврејске и хришћанске апокалиптике (Дан 12,4; Јевр. 9,26), који
нарочито у Матејевом Јеванђељу постаје ознака за апокалиптички крај садашњег злог
еона (Мт 13, 39–40,49; 24,3; 28,20)7. Потребно је навести у целости Лавов програмски
текст са почетка Историје да бисмо схватили темељни значај апокалиптике, не само
као наративног оквира списа већ и као самог повода за писање дела:
„Јер по општем признању историја је корисна као и све остале ствари
неопходне за живот, пошто мртве (догађаје) оживљава (τὰ θνητὰ ἀναβιώσκειν) и
подмлађује, не дозвољавајући да буду одвучени и сакривени (συγκαλύπτεσθαι) у
бездану заборава. Због тога, а и пошто су се у моје време по први пут десили многи
изванредни и необични догађаји, појавили су се страшни призори на небу, догодили
су се невероватни земљотреси, сручили су се громови, пале су обилне кише, избили
су ратови и навалиле су војске са многих крајева васељене, градови и читаве земље
беху расељени, тако да се многима чини како је живот управо почео да се мења и да
се приближава и да је пред вратима очекивани други долазак Спаситеља и Бога (τὴν
προσδοκωμένην δευτέραν κατάβασιν τοῦ Σωτῆρος καὶ Θεοῦ ἐπὶ θύραις ἐγγίζειν). Због тога
помислих да не треба ћутањем заобићи догађаје толико пуне језе и вредне чуђења,
већ их треба изнети на светлост дана да буду наук (παίδευμα) нараштајима који
долазе, осим ако Промисао није одлучила да чамац живота одмах и сместа усидри у
луку краја света (τῆς συντελείας) при чему би прошао облик света (τὸ σχῆμα τοῦ
κόσμου).“8
У овом кратком програмском одељку много је директних алузија на
библијску апокалиптику. Ратови, земљотреси, чудни небески феномени (Мт 24, Мк
13) представљају традиционалне знаке краја света (Мт 24,3: συντελείας τοῦ αἰῶνος) у
библијској апокалиптици9. Они постају весници Христове Парусије која је пред
вратима (ἐπὶ θύραις ἐγγίζειν), што је директна алузија на новозаветни израз ἐγγύς ἐστιν
ἐπὶ θύραις (Мт 24,33//Мк 13,29), којим се описује близина апокалиптичних догађаја.
Христов други долазак ће проузроковати промену облика овога света (уп. 1 Кор
7,31). Поред ових очигледних паралела са традиционалном библијском
апокалиптиком, Лав Ђакон у наведеном одељку користи и једну суптилнију
6 Види: Καραλής 2000, 13.
7 Види: Albright-Mann 1971, 170.
8 Leonis Diaconi 4, 5–22.
9 Види: Καραβιδόπουλος 2001, 401–416.
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апокалиптичку алузију. Изразом τὰ θνητὰ ἀναβιώσκειν писац тврди да историја
оживљава мртве (догађаје), што је алузија на апокалиптичку визију Божјег
оживљавања мртвих (костију) у Јез 37,1–1410. Историја спасава прошле догађаје од
западања у бездан заборава, чиме би заувек остали сакривени од потоњих нараштаја.
Ако, по Лаву Ђакону, проток времена чини да прохујали догађаји остану сакривени
(συγκαλύπτεσθαι), онда је дужност писања историје њихово откривање
(ἀποκαλύπτεσθαι) будућим нараштајима. Можемо слободно рећи да историја за Лава
Ђакона има апокалиптички (откривењски) карактер, с том разликом што историчар
не открива небеске тајне које ће се десити у будућности, као што је то случај у
библијској апокалиптици, већ прошле догађаје које време неумитно сакрива
(συγκαλύπτεσθαι) од погледа будућих нараштаја.
Према томе, ако Историја Лава Ђакона дефинитивно није смештена у
апокалиптички наративни оквир11, писац нас уверава на самом почетку свог дела да у
њему треба тражити јасне апокалиптичке елементе. Другим речима, ако Лавова
Историја није класична апокалипса12, јесте историографски текст који, како нам
предочава сам аутор, има за циљ да детектује апокалиптичке знаке за време
владавине царева Романа (959–963), Никифора Фоке (963–969) и Јована Цимискија
(969–976). Циљ овог рада је да испитамо да ли у опису најзначајније битке приказане
у делу, наиме битке код Дористолона, постоје апокалиптички елементи.
Дористолон – апокалиптичко место одигравања битке
После краткодневног боравка у освојеној Преслави, Цимискије креће са
војском за Дористолон, за коначни обрачун са Свјатославом. Лав Ђакон нас затим
обавештава да је град Дористолон из темеља основао Константин I и то на месту где
је, после небеске визије крсног знака (τὸ σταυρικὸν σημεῖον κατηστερισμένον ἐν οὐρανῷ
θεασάμενος), победио Ските13. Писац премешта чувену епизоду о Константиновој
визији крста са Милвијског Моста14 на град на дунавском лимесу, наиме на
Дористолон15. Визије необичних небеских феномена представљају стандардни миље
апокалиптичке литературе16, нарочито у Откровењу Јовановом (Апок 4,1; 10,1; 11,19;
12,1; 14,14...), где се понекад називају σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ (Апок 12,1.3; 15,1). Управо
овим квалификативом и Лав Ђакон описује Константинову визију у 138,22, тако да
сам писац уводи апокалиптичку атмосферу при опису битке код Дористолона.
Пишчева порука је јасна, а метаисторијски паралелизам недвосмислен: као што је
некада архетипски ромејски владар Константин Велики поразио Ските код
10 Интересантно је апокалиптичко помињање земљотреса (Јез 37,7: σεισμός) као иницијалне
каписле за оживљавање мртвих костију у наведеном библијском одељку.
11 Класични апокалиптички наративни оквир можемо видети у Апокалипси Андреаса Салоса,
написаној у Х веку. Детаљније о наведеном делу видети Ryden 1974, 197–261.
12 За поуздану дефиницију жанра апокалипсе види Collins 1998, 4–5.
13 Leonis Diaconi 138,19–24.
14 Детаљније о Константиновој визији крста в. Ферјанчић 2013, 66–69, као и код ауторке
наведену литературу.
15 Талбот-Саливан (Talbot-Sullivan 2005, 184, ф. 49) нас обавештавају да исто премештање
Константинове визије код Милвијског Моста на Дунав, пред битку са варварима, срећемо и у
једном тексту из XI века, мада се ту не помиње оснивање Дористолона од стране Константина
Великог.
16 Види: Καϊμάκης 2007, 269.
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Дористолона у апокалиптичкој атмосфери небеске визије, исто тако ће и Цимискије
на истој локацији да порази (Тавро) Ските. Лав Ђакон кроз метаисторијски
паралелизам врло вешто поставља софистицирану апокалиптичку сценографију при
опису битке код Дористолона.
Руси, Гог и Магог
Тренутак битке код Дористолона у коме губи живот Икмор (Игор!?), други
човек у руској хијерархији, одмах после Свјатослава17, Лав Ђакон користи да читаоцу
пружи опис руских обичаја и менталитета. Руски погребни обичаји18 рефлектују њихов
варварски и дивљи карактер, што потврђује и насилништво приликом решавања
међусобних спорова19. Међутим, за Лава, руско насилништво се не ограничава само на
своје саплеменике, већ и на све њихове суседе (τὸ ἔθνος...πᾶσιν τοῖς ὁμόροις ἐπιτιθέμενον
ἔθνεσι)20, тако да представља њихову хабитуелну карактерну црту. Као неку врсту
закључка Лав износи тврдњу како су Руси народ безуман (ἀπονενοημένον), ратоборан и
снажан21. Занимљиво је да Лав Ђакон, следећи Аријану, повезује Русе (Ските) са
Ахилом22, тј. приказује руски менталитет идентичан Ахиловом, који је такође безуман
(ἀπονενοημένον), срдит и суров23. Да би поткрепио своју тезу о руском инхерентном
варварству и насилништву, писац користи сведочанство Илијаде, да би се на крају
позвао и на њему најзначајнији извор знања – на Свето писмо24: „Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ
τὸν Γὼγ καὶ Μαγώγ, ἄρχοντα Ρώς“25. Ово је конфлација Јез 38,2–3 и Јез 39,1, чувеног
Језекиљевог пророчанства о нападу Гога и Магога на Изабрану Земљу са севера. Јез 38–
39 је несумњиво апокалиптички текст26, јер описује последњу и одлучујућу битку Бога и
Изабраног Народа са својим непријатељима, после које старозаветни пророк приказује
савршени Божји свет, без икакве мане или зла (Јез 40–48). Да је овај текст реципиран као
апокалиптички и у каснијим библијским списима сведочи Апок 20,8, где се описује
Сатана како сакупља народе са све четири стране света за финални бој против Бога.
Вође овог апокалиптичког подухвата су управо Гог и Магог, персонификације
архетипских непријатеља Божјих из Јез 38–39. Велики есхатолошки рат против Израела
је и у Апокалипси Јовановој конвенционална фигура апокалиптичке мисли27.
Лав Ђакон се, наравно, служи грчким преводом Септуагинте (LXX), јер се у
овом преводу јеврејска именица ( ראשрош) преводи као име народа (Ρώς)28, а не као

17 Leonis Diaconi 149, 2–3.
18 Leonis Diaconi 149, 20–24.
19 Leonis Diaconi 150, 14–15: „φόνῳ... καὶ αἵματι τὰ νείκη Ταυροσκύθαι διακρίνειν εἰώθασιν“.
20 Leonis Diaconi 150,16.
21 Leonis Diaconi 150, 15–16.
22 Leonis Diaconi 150, 4–13.
23 Leonis Diaconi 150,11.
24 Најбољи показатељ односа писца према Светом писму је објашњење земљотреса у
Клаудиопољу (966), где Лав Ђакон прво даје објашњење тадашње грчке науке о природи
земљотреса (68, 9–19), да би на крају дао хришћанско, библијско тумачење које и он прихвата
τῷ θείῷ Δαβὶδ συνεπόμενος (68,19–69,1).
25 Leonis Diaconi 150, 18–19.
26 Види: Zimmerli 2001, 302; Eichrodt 1970, 525–526.
27 Види: Talbert 1994, 92.
28 Види: Eichrodt 1970, 522.
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именица „глава“29. Погрешан превод наведене јеврејске именице у Септуагинти даје
прилику Лаву Ђакону да идентификује њему савремене Русе са Језекиљевим
апокалиптичким непријатељем изабраног народа, који са севера напада Свету Земљу.
Сходно овој идентификацији, Ромеји би били метаисторијски пандан изабраном
народу, тако да би Лавова намера цитирања Језекиљевог сведочанства о Ρώς била
тумачење битке код Дористолона (971) у светлу апокалиптичке битке у Јез 38–39.
Другим речима, апокалиптичка визија напада Ρώς на Свету Земљу и изабрани народ
(Јез 38–39) постаје историјска стварност у нападу народа Ρώς под вођством
Свјатослава на ромејску територију, тако да за Лава Ђакона битка код Дористолона
превазилази историју и постаје метаисторијско испуњење библијског апокалиптичког
пророчанства. Поред истоветног назива непријатеља (Ρώς), постоје и други детаљи
који омогућују интерпретативно повезивање Лавовог описа битке код Дористолона
са наведеним Језекиљевим текстом. Као што код Језекиља народ Ρώς долази са севера
(Јез 38,15), тако и Руси упадају у Мизију са севера, наиме преко Дунава; као што је
код Језекиља народ Ρώς поражен од стране Јахвеа (Јез 39, 3–6)30, тако и Руси губе
битку код Дористолона уз Божју помоћ31.
Јахач на белом коњу
У кључном моменту равноправне борбе између Ромеја и Руса, Лав Ђакон
описује изненадну појаву Божјег посланика на белом коњу, који храбри ромејске
трупе и који их води у ову одлучујућу победу: „Прича се да се појавио и неки
мушкарац на белом коњу (τινα λευκόπωλον ἄνδρα) како предводи Ромеје и подстиче их
да напредују против Скита. Он је на божански начин (θεσπεσίως) прекидао и реметио
непријатељске фаланге“32. Ромеји су, вођени овим Божјим човеком (θείῳ ἀνδρὶ)33,
ипак превагнули над Русима и извојевали су победу (τὴν νίκην)34. Лав Ђакон нам
сугерише да се ради о јахачу на белом коњу послатом од Бога, јер наглашава да га
нико од војника није видео ни пре ни после битке и да цар није могао да га пронађе у
свом табору да би га наградио за ратне заслуге35. Из овога Лав Ђакон извлачи
неоспорну претпоставку (ἀναμφίλεκτος ὑπόνοια) да се ради о Светом Теодору
29 Ово би значило да Језекиљ говори о Гогу као о главном заповеднику војске која са севера
надире на Израел, а не као о заповеднику народа Ρώς. Другим речима, Гог није један од
заповедника него главнокомандујући војске са севера. Види: Block 1998, 434–435.
30 Види: Томић 2006, 167–168.
31 Лав Ђакон описује изједначену борбу између Ромеја и Руса, све до тренутка када се
ниоткуда појављује Свети Теодор Стратилат на белом коњу (153,22–154,9), који избавља и
истовремено спасава целокупну ромејску војску (ῥύεσθαί τε καὶ σώζειν συνάμα παντὶ τῷ
στρατεύματι). Ромеји побеђују управо јер у бици следују божјем човеку (154,23: Ῥωμαῖοι δέ, τῷ
προπορευομένῳ θείῳ ἀνδρὶ ἐφεπόμενοι). За појаву Светог Теодора на страни Ромеја је
најзаслужније заступништво Богородице (154,10–20), и то је био разлог да Цимискије у
тријумфалној поворци при повратку у Константинопољ одбије да се попне на златом окићена
кола на челу колоне, већ своје место уступа икони Богородице. То је за Лава Ђакона био јасан
знак да Ромеји дугују победу код Дористолона Божјој помоћи. Детаљније о овој теми ћемо
видети у наставку чланка.
32 Leonis Diaconi 153,22–154,1.
33 Leonis Diaconi 154,23.
34 Leonis Diaconi 155,13.
35 Leonis Diaconi 154,1–5.

351

Стратилату, чувеном хришћанском светитељу-војнику, кога је Цимискије сматрао
својим небеским заштитником36.
Слика о јахачу на белом коњу представља класичну апокалиптичку
иконографију. Старозаветни узори се јасно оцртавају у визијама у књизи пророка
Захарије (Зах 1,8–11; 6,1–7), где се појављују бели коњи (ἱπποι λευκοί) који обилазе
земљу по Божјој наредби. И док се јахач појављује само у Зах 1,8, он не јаше белог коња,
већ риђег. Ова Захаријина апокалиптичка слика ће бити реинтерпретирана у
Апокалипси Јовановој, где се Захаријина симболика развија у чувену визију Четири
јахача апокалипсе (Апок 6,1–8)37. За нашу тему је значајан први јахач, који јаше на
белом коњу и коме је дато да побеђује (Апок 6,2), као и представа о Логосу Божјем,
који такође као победник јаше на белом коњу (Апок 19,11). Без обзира на проблем
односа ова два јахача на белом коњу у књизи Апокалипсе38, неоспорно је да победнички
јахач на белом коњу већ у Апокалипси Јовановој постаје стандардни апокалиптички
лик. Ако је сам Лав Ђакон, као што смо већ видели, дао свом делу апокалиптички тон,
онда је тешко не препознати у лику Светог Теодора Стратилата на белом коњу
апокалиптичког јахача-победника на белом коњу, нарочито што је Цимискијева победа
над Русима код Дористолона приказана од стране писца као помоћ светитеља.
Виђење у сну (καθ' ὕπαρ) Богородице и Светог Теодора
Лав Ђакон описује у одељку 154,10–22 догађај у престоници који објашњава
појаву и улогу Светог Теодора на белом коњу за време битке код Дористолона. Ради
се о виђењу у сну (καθ' ὕπαρ) Богородице и Светог Теодора од стране једне девице
(παρθένος) из престонице, ноћ пред одлучујућу битку (πρὸτῆς μάχης ἑσπέραν). Прво је у
сну видела Богородицу како својој небеској пратњи наређује да јој позову Светог
мученика Теодора. Када се у сну појављује наоружани Теодор, Богородица му
наређује: „Твој слуга Јован (ὁσὸς...Ἰωάννης) се налази код Дористолона, кир Теодоре, у
борби против Скита и сада је у тешком окружењу. Зато пожури да му притекнеш у
помоћ. Јер ако не стигнеш на време, све ће се завршити његовом пропашћу“39. Свети
Теодор је послушао Богородичино наређење и сместа се изгубио, чиме се и завршио
девичин сан (ὕπνον). Ово несвакидашње виђење у сну једне девице објашњава
читаоцу разлог појаве јахача на белом коњу у току битке код Дористолона, али
истовремено и утврђује његов идентитет као Светог Теодора, што ни Цимискије ни
његова свита нису знали у тренутку борбе.
Снови и виђења такође представљају апокалиптичку сценографију, и то
нарочито као методе преношења небеских порука до којих није могуће доћи
уобичајеним методама људског сазнања. Другим речима, снови и виђења су
стандардни облици објаве (откривења, апокалипсе) небеских тајни људима. У Старом
завету се кроз снове преносе небеске поруке, пре свега у књизи пророка Данила (Дан
36 Leonis Diaconi 154,6–8.
37 Види: Brown 1997, 787.
38 Огромна већина истраживача не идентификују фигуру на белом коњу из Апок 6,2 са
Логосом Божјим у Апок 19,11, иако је боја коња идентична код обојице, као и улога
победника. Ипак, овде престаје свака сличност међу њима, јер се у Апок 6,8 каже да је
четворици јахача дата моћ (ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία) да убијају, што имплицира да они морају да се
посматрају као група. Стога не можемо да издвојимо првог јахача на белом коњу као
позитивну фигуру. Види: Flegg 1999, 90–91; Witherington 2003, 133; Blount 2009, 124.
39 Leonis Diaconi 154,15–18.
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2; Дан 4; Дан 7), и те поруке се тичу ближе или даље будућности. При
апокалиптичким порукама у сновима увек је потребан тумач (angelus interpres) који
ће да разјасни криптичну поруку40, што је или Данило (Дан 2; Дан 4) или анђео тумач
(Дан 7). Апокалиптичке објаве у сну (κατ' ὄναρ) у вези будућих догађаја срећемо и у
Новом завету (Мт 1,18–25). Према томе, Лав Ђакон је имао доста библијских
примера објаве апокалиптичких порука људима кроз снове. Ако прихватимо да је
виђење у сну Богородице и Светог Теодора део апокалиптичког миљеа Лавовог описа
битке код Дористолона, онда се намеће занимљив закључак да улогу апокалиптичког
анђела тумача (angelus interpres) преузима Богородица, јер управо она открива девици
идентитет храброг и наоружаног младића (γενναῖον ἄνδρα καὶ νεανικόν, ἔνοπλον) који јој
се јавио у сну. Другим речима, без Богородичине објаве идентитета наоружаног
младића девица не би знала да се ради о Светом Теодору.
Значај виђења Светог Теодора, као и његова одлучујућа помоћ у борбама код
Дористолона, најбоље се огледају у својеврсном закључку којим Лав Ђакон
рекапитулира четворомесечни војни поход против Свјатослава, који је завршен
потпуним поразом руских трупа: „Тада је цар Јован, савладавши руску војску за свега
четири месеца (ἐν τέτταρσιν ὅλοις μησὶ)... и васпоставивши ромејску власт у Мезији,
преименовао Дористолон у Теодоруполис у част војсковође у мученика Теодора“41.
Јован Цимискије је у Теодоруполису оставио значајне војне снаге и са
трофејима се вратио у престоницу, испред чијих зидина су га дочекали одушевљени
становници. Лав Ђакон на овом месту описује још један детаљ са апокалиптичким
призвуком: становници престонице су Цимискију принели белог коња који вуче кола
(λευκόπωλον ἅρμα) да седне на њега и да тако у тријумфалној поворци уђе у
Константинопољ. Цимискије одбија ову почаст, желећи да се одужи Богородици за
заступништво при довођењу Светог Теодора, и поставља на кола икону Богомајке,
која у наручју држи богочовечанског Логоса (τὴν τῆς θεομήτορος εἰκόνα, ἐνηγκαλισμένην
τὸν θεάνθρωπον λόγον). Према томе, Лав Ђакон описује слику (иконе) Логоса (на
колима) на белом коњу при Цимискијевој тријумфалној поворци, што је директна
алузија на Апок 19,11–13: „καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκὸς καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν... καὶ
κέκληταιτὸ ὄνομα αὐτοῦ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ“. Као што Логос седи на белом коњу у Апок
19,11–13, исто тако Логос (тј. његова икона) седи на белом коњу при тријумфалном
уласку Цимискија у Константинопољ после победе над Русима.
Закључак
Иако Лав Ђакон своје дело Историја од самог почетка поставља у оквир
апокалиптичког погледа на свет, ипак му не даје класични апокалиптички наративни
оквир. Лав Ђакон не пише апокалипсу, већ се ограничава на детектовање
апокалиптичких елемената за време владавине Никифора Фоке и Јована Цимискија.
Ово се најбоље види у приказу битке код Дористолона (971), која иако садржи бројне
апокалиптичке елементе – од којих је најексплицитнији поређење битке код
Дористолона са апокалиптичком битком Израела са Гогом и Магогом (Јез 38–39) –
ипак не представља крајњу апокалиптичку победу добра над злом, којом се завршава
историја старог еона. У сваком случају, у опису наведене битке писац користи бројне
апокалиптичке алузије које несумњиво доприносе бољем разумевању текста, тј.
историјског, али и метаисторијског значаја Цимискијеве најбриљантније победе.
40 Види: Hartman-Di Lella 1978, 68.
41 Leonis Diaconi 157,21–158,2.
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Darko Krstić
THE APOCALYPTIC ELEMENTS IN THE DESCRIPTION OF THE BATTLE OF
DORYSTOLON (971) BY LEO THE DEACON
Leo the Deacon integrates his History from the very beginning in the apocalyptic
atmosphere. Still, he doesn't emulate the full apocalyptic narrative scenario, but his
ambition was limited only to detection of various apocalyptic signs and elements during the
reign of Nicephorus Phocas and John Tsimiskes. The best example of Leo's apocalyptic
approach is definitely his description of the battle of Dorystolon (971), which contains a lot
of apocalyptic features. The most explicit apocalyptic element of the historical presentation
of the aforementioned battle is the metahistorical comparison of the battle with the classical
apocalyptic battle between Israel on the one side and Gog and Magog on the other side (Ez
38-39). The comparison is only partial, since the battle of 971 doesn't represent the final
apocalyptic battle as it is the case in the full-blown apocalyptic scenario of the book of
Ezekiel. Nonetheless, the presence of various apocalyptic elements of the historical
presentation of the battle of Dorystolon are very important for the proper understanding of
the historical and metahistorical importance of the most significant battle of the Tsimiskes'
reign.
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СТРУКТУРА ХИЛАНДАРСКОГ ПОСЕДА
НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Апстракт: Манастир Хиландар је имао највећи феудални посед у
средњовековној Србији, чији се зачеци везују за Симеона Немању. Он је Хиландару
приликом оснивања подарио посед у области Косова и Метохије. Посед је садржавао
разноврсне прилоге који су у потпуности задовољавали потребе манастира и служио је
као пример који су следили Немањини наследници. Временом се посед увећавао, али и
добијао на разноврсности: дарови владара и обласних господара били су у складу са
економским развојем Србије и општим приликама. У раду се даје структура
хиландарског поседа на простору Косова и Метохије током средњег века.
Кључне речи: Манастир Хиландар, Косово и Метохија, посед, Симеон
Немања, структура, средњовековна Србија.
Црквени посед у средњовековној српској држави обухватао је прилично
велику површину, са сталном тенденцијом раста и умножавања. Увећању
властелинстава цркава и манастира доприносили су владари почевши од Стефана
Немање, обласни господари и властела, који су богато даривали најчешће своје, али и
задужбине других ктитора. Намера владара и других ктитора билаје да подизањем
задужбине у виду цркве или манастира учине богоугодно дело и да оставе спомен
свог постојања. Изградњом цркве или манастира није се завршавао процес
богоугодног дела, била је то само прва половина, друга се састојала у обавези коју је
ктитор имао да задужбини обезбеди материјалну егзистенцију. Установљење
манастира завршавалосе тек када манастир добије и средства за своје издржавање.
Ово је, иначе, била само једна од обавеза које је ктитор имао према својој задужбини,
а од њиховог извршења проистицала су његова права1. На крају процеса, ктитори су
манастиру издавали повељу у којој је правни чин њиховог поступка забележен на
свечани начин. Манастири и цркве су ову повељу чували као најзначајнији
докуменат који им је гарантовао права над поседом.
У жељи да задужбини обезбеде што бољу егзистенцију ктитори су
манастирима и црквама даривали велике поседе, који су се, најчешће, налазили на
терену где је земља била изузетно плодна. Такве су биле и области Подримља,
Хвосна, Дршковине и Кострца у којима су манастири рано почели добијати земљу, и
таква се пракса наставила све до XV века. Временом је црквени посед обухватио
велика пространства у овим областима које су се, због тога, почеле називати
заједничким именом – Метохија. Име је настало од грчког назива за црквени посед2.
1 О обавезама и правима ктитора вид. В. Марковић 1925, 100–125; С. Троицки 1935, 79–135.
2 Термин метох означава црквени посед, обично мањег обима, док метохија значи црквена
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Међутим, земљишни посед није био једино што су манастири и цркве добијали.
Владари и други ктитори су, у складу са потребама манастира/цркве и својим
могућностима, прилагали и друге ствари као што су приходи, привилегије, ослобађање
од дажбина, давање различитих права и др., тако да је посед био заокружена целина,
састављена из више делова, који је власнику обезбеђивао потпуну егзистенцију.
Посед који су манастир или црква поседовали говорио је о значају и угледу
ктитора и његове задужбине. Њиховa позиција је често била повод другима да се
својим прилогом придруже и да за себе обезбеде део тог угледа. Таквим приходима,
поседи појединих најзначајнијих манастира још вишесу се увећавали, а то је,
истовремено, био и подстицај другима да своје задужбине обдаре богатим даровима.
Настанак црквеног поседа у средњовековној Србији можемо пратити од
краја XII века. Црквени посед је постојао и раније, свакако у мањем обиму, али о
томе нема пуно сачуваних података3. Иако се у повељама срећу подаци о претходним
ктиторима и њиховим (несачуваним) повељама, они су најчешће оскудни, а у
српском случају најчешће се завршавају са Стефаном Немањом. Редак пример да
подаци о црквеном властелинству иду дубље у прошлост јесте манастир Светог
Георгија Горга (Скоропостижног) код Скопља, у чијим се повељама налази
непосредна потврда о постојању поседа старијих ктитора. Пример за то је хрисовуља
краља Милутина из 1300. године издата овом манастиру у којој се помињу дарови
првих ктитора – царева Романа [III Аргира (1028–1034)] и Диогена [Романа IV (1067–
1071)]4. Милутиновој претходи хрисовуља бугарског цара Константина Тиха Асена
(1258–1270) у којој се, такође, среће позивање на првог ктитора цара Романа (III
Аргира) и бројних потоњих владара који су потврдили поседе манастира. Нажалост,
оваквих примера, који иду дубље у прошлост, прилично је мало, а овај сведочи и
нешто друго, а то је да је манастирски посед био привилегован и поштован и у
случајевима када је територија на којој се налази прелазила у посед друге државе.
Манастир Свети Георгије Горг је подигнут у време византијског цара, а припадао је
још и бугарској и српској држави. Владари ових држава су својим прилозима само
проширивали посед манастира и никако га нису умањивали нити спутавали у
остваривању добијених права и привилегија.
У литератури која се бавила стањем цркве у раном средњем веку нема
покушаја да се утврди стање црквеног поседа, што потврђује студија која се бави
организацијом цркве у српским земљама пре доласка Стефана Немање на власт, која
не садржи податке о властелинствима појединих епископија5. Покушај изједначавања
„насељених места“ (καστρα οικουμενα) са епископским седиштима, такође, није се
бавио економским питањем егзистенције епископских катедара6. Несигурност, а у
неким случајевима и немогућност сигурне убикације већине „насељених места“ у
Србији, додатно отежава ту могућност.
Изградњу црквених објеката у Србији можемо са сигурношћу пратити тек од
времена владавине Стефана Немање. Овај владар је, још као удеони кнез, изградио
земља, површином већа. Метохија означава и целокупно манастирско властелинство. Једно
манастирско властелинство је могло имати вишеметоха или метохија међусобно неповезаних.
Термин градски метох користисе да означи територију под управом града – градску земљу.
Вид. Лексикон српског средњег века 1999, 402–403.
3 Р. М. Грујић 1925, 54.
4 Зборник средњовековних ћириличких повеља 2011, 317.
5 Т. Живковић 2004.
6 T. Živković 2008, 9–28.
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две цркве у области којом је управљао. По његовом биографу и сину Стефану, то је
разљутило његову браћу који су га заробили и затворили. Настали сукоб проширио
се даље и довео Немању на власт, што му је омогућило да настави са изградњом
цркава. Немања се на то обавезао још док је био сужањ браће, па је, убрзо по
преузимању престола, изградио цркву у Расу посвећену Светом Ђорђу. Следила је
изградња манастира Студенице, која је лепотом и значајем превазилазила дотадашње
Немањине задужбине, због чега је добила епитет „мајка црква“. Изградња и обнова
неколико других цркава, Свети Пантелејмон у Нишу, Свети арханђел Михајло у
Скопљу, Света Богородица на Бистрици, као и даривање значајних цркава од
Јерусалима, преко Цариграда, Солуна и Барија до Рима, мање је документована7.
Круна Немањиног задужбинарства била је изградња манастира Хиландар на Светој
Гори, у средишту православног монаштва. Оно што изненађује је приличан број
изграђених цркава и податак да су прве Немањине задужбине имале „високе
архитектонске вредности“ и узоре у Цариграду8. Већ је примећено да најзначајније
Немањине задужбине карактеришу поједине фазе у његовом животу: цркве Светог
Николе и Свете Богородице у Топлици настале у периоду његовог осамостаљивања,
Свети Ђорђе у Расу у време преузимања власти, Студеница у доба учвршћивања и
самосталног владања, док је Хиландар настао као круна живота и духовна надградња.
Када сагледамо период Немањине владавине видимо да представља
прекретницу у целокупном развоју средњовековне српске државе. Међутим, оно што је
од важности за наш рад је да, и поред значајног искорака у односу на претходни период
у коме нема података везаних за задужбинарство и подигнутих бројних објеката, и даље
нема података о властелинствима појединих цркава или манастира. Први такав податак
настао је тек на крају Немањиног живота, у време изградње манастира Хиландара.
Наиме, Немања се по повлачењу с престола замонашио и убрзо упутио у
Свету Гору, где га је у манастиру Ватопеду чекао син Сава. Њих двојица су измолили
од цара Алексија III запустели манастир Хиландар у крају званом Милеје и обновили
га за потребе српског монаштва. Хиландар је у самом зачетку добио одређене поседе
и привилегије од цара Алексија, чиме је постао „царски“.
У другој половини 1198. године, када је манастирска црква била подигнута,
Симеон и Сава су му издали оснивачку повељу којом су му даривали црквени посед
довољан за издржавање. Посед се налазио у близини Призрена, са седиштем у тада
Горњој, данас Великој Хочи, по којој је назван Хотачка (Хочанска, Хочка) метохија9.
То је први посед на територији српске државе о коме имамо сачувану
повељу. Свој посед су, највероватније, имале и друге Немањине задужбине, бар оне
највеће. О томе, међутим, нема података, осим у случају манастира Студенице. Овај
манастир је део свог поседа имао у Подримљу, у непосредној близини хиландарске
Хотачке метохије. До нас доспела повеља манастира Студенице је фалсификат настао
у XVIII веку или касније10. Иако има мишљења да у основи стоји оригинална повеља,
која је касније прилично измењена, то се не може са сигурношћу рећи. Ипак,
Студеничка повеља, и са њоме и властелинство, не само да је постојала, већ је и
прописивала обавезе зависних људи; имала је општеобавезујући карактер и
поштовала се и на другим властелинствима. Прописане обавезе биле су опште
познате, због чега се у првим сачуваним повељама нису понављале – било је довољно
7 Списи светога Саве 1939, 186.
8 М. Шупут 2000, 172.
9 Б. Зарковић 2002.
10 С. Ћирковић 1974, 311.
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да се владари на њих позову. Ове обавезе зависног становништва, зато што су
нормиране на студеничком властелинству познате су под именом Закон Светога
Симеона. Када су обавезе касније допуњене одредбама прописаним на властелинству
манастира Милешеве, закон је понео име Закон Светога Симеона и Светога Саве11.
Студеничко властелинство, без обзира што нам није у потпуности познато,
оставило је значајан траг у економским односима, ипак, за наш рад значајнија од
Студеничке повеље јесте Хиландарска, самим тим и што је била сачувана у
оригиналу. И као што је владавина Стефана Немање била прекретница у развоју
српске средњовековне државе, тако је и ова повеља била зачетак српског
дипломатара. Владавина Стефана Немање и његова повеља Хиландару служили су
као пример каснијим српским владарима, који су настојали да се приближе узорима
опонашајући их, али и давајући лични печат. Најбољи пример за то је повеља коју је
Хиландару издао Стефан Немањић убрзо након смрти Симеона Немање. Та повеља је
толико слична Симеоновој да ју је и искусни истраживач В. Корабљов погрешно
приписао Немањи, и обратно12.
Примером Стефана Немањића кренули су и други српски владари, који су
Хиландару прилагали мањи или већи посед. На тај начин ступали су у везу са
манастиром Хиландаром, али су се повезивали и са његовим и оснивачем „светородне
лозе“. Постајали су ктитори манастира Хиландара и достојни наследници
родоначелника. Треба истаћи и да је та жеља за ктиторством била обострана и да је
подржавана како од владара Србије, тако и од хиландарских монаха. Трајна и
нераскидива веза Хиландара и Србије наговештена је у речима које Доментијан
приписује анонимном светогорском старцу, у савету упућеном Сави са подстицајем да
заснује нови манастир. Светогорац је подсетио Саву да су он и отац много учинили за
своје лично спасење, али да треба да мисле и на друге, и да ради спасења других
подигну „манастир у Светој Гори да буде истинито прибежиште твоме отачаству“13.
Смрћу последњег владара из лозе Немањића даривање манастира Хиландара
је само добило на значају, јер је, поред ктиторства, обезбеђивало легитимитет новом
владару. Најбољи пример за то је кнез Лазар који је поред других дарова, на
постојећу хиландарску цркву изграђену од стране краља Милутина, дозидао још
једну припрату. Његовим стопама ишли су и припадници других властеоских и
породица обласних господара. Поред Лазара, ктитори манастира су у кратком
времену по нестанку владара из лозе Немањића постали и Вук Бранковић и
Константин Драгаш. О томе говори запис на Романовом типику који се завршава
речима: „Овај устав о помену светих ктитора писа се наредбом све братије у лето
6891. (1382) месеца новембра 13, индикта шестог“14. Након овог, додата је белешка о
смрти тројице обласних господара:
„Месеца маја, 13. дан престави се Константин Драгаш
Месеца јуна, 15. дан престави се благочестиви кнез Лазар
Месеца октобра, 6. дан, престави се Вук Бранковић“15.
Њиховим поменом забележени су као ктитори којима је према правилима
требало давати помен на дан њихове смрти. Редослед помена је по месецима и нема
везе са редоследом када су постали ктитори.
11 М. Благојевић 2004, 191–246.
12 B. Korablev 1915, № 2 371–375, № 3 375–377.
13 С. Ћирковић 1998, 35.
14 Љ. Стојановић 1982, 70.
15 М. Благојевић 2004, 343.
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Поред давања прилога постојећем Хиландару, Немањини наследници су
кренули његовим путем и почели да оснивају нове манастире. Изградња тих
манастира и организација њиховог властелинства рађена је по примеру Немањине
изградње Хиландара. Непосредни наследници Немањини подигли су велике
манастире подражавајући оснивача династије. Стефан Немањић је подигао манастир
Жичу, његов син Владислав Милешеву, други син Урош I Сопоћане, Урошев син
Милутин је изградио нову хиландарску цркву, Богородицу Љевишку, Грачаницу,
Бањску, Стефан Дечански Дечане, а Душан Свете арханђеле, чиме се списак не
завршава. Немањин и пример његових наследника следили су и други, од обласних
господара преко велможа и властеле до властеличића. Њихова властелинства су се
временом раширила на широком простору обухватајући разноврсне земљишне
поседе, приходе, привилегије, имунитете и друга права. Структуру тих властелинства
поставио је Стефан Немања, записавши је у Оснивачкој повељи манастира
Хиландара и она је касније само надограђивана. Интересантно је да се прва
хиландарска метохија налазила, исто као и познати део студеничког поседа, на самој
граници према Византији у области Призрена16.
Хиландарско властелинство је било специфично и по томе што су готово сви
владари, поред њих и властела, додавали делове поседа који се тако стално увећавао17.
За разлику од овог, велика властелинства других манастира, као што су дечанско,
бањско, светоарханђеловско, грачаничко и др. нису се увећавала или, ако јесу, доста
мање. Поред тога, током времена најбоље се одржао комплекс у околини Призрена и
Пећи, где су биле бројне метохије других цркава и манастира, међу осталима и
Студенице, Дечана, Светих арханђела, Патријаршије и Призренске митрополије18.
Оснивачком повељом Симеон Немања је Хиландару даривао девет паричких
села (Непробишта, Момушу, Сламодрави, Ретивљу, Трње, Ретивштицу, Трновац,
Доњу и Горњу Хочу), трг који се налазио у средишту метохије – у Великој Хочи, два
винограда, четири пчелињака (у Дабшору, Голишеву, Трпезама и међу парицима), по
два човека са сваким пчелињаком, планину (Бог(д)ачу), два катуна са укупно 170
влаха, кобиле и 30 спудова соли19. Када погледамо састав дариваног поседа видимо
да је он обезбеђивао све потребе неопходне за нормалан живот манастира. Жито, које
се користило за справљање основних животних намирница за исхрану, производило
се у паричким (земљорадничким) селима, вино, које је имало важну улогу у животу
хришћана, добијало се из два винограда, које је Симеон Немања дао да се засаде. И
данас је овај крај познато виногорје. Колико је вино било важно у животу монаха, али
и лаика, говори податак да је обраду винограда прописивао Закон Светога Симеона и
Светога Саве, али и да се једна општа одредба о томе нашла у повељама манастира
Бањска, Дечани и Свети Арханђели, и да је предвиђала обавезу свих земљорадника
потчињених тим манастирима да обрађују винограде20.
Веома важан артикал био је восак који се користио за справљање свећа. Он
се, као и мед, добијао у пчелињацима, па је Симеон Хиландару приложио четири
пчелињака са по два човека (улијара), чија је обавеза била да се старају о њима21. У
случају губитка неке пчеле (кошнице), ови људи су били у обавези да је надокнаде од
16 Б. Зарковић 2007, 209–223.
17 Вид. М. Живојиновић 1998, 71–90.
18 С. Ћирковић 1998, 44.
19 Детаљно о положају приложених села у Б. Зарковић 2002, 54–66.
20 М. Благојевић 2004, 139–141; Законски споменици 1912, 625, 650, 696.
21 Лексикон српског средњег века 1999, 606–608, 760–761.
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својих. Ова одредба није прописана Немањином повељом, али се среће у каснијим.
Пчелињаци су се налазили у селима Дабшор, Голишево, Трпезе и оу парицех. Прва
три села није могуће поуздано идентификовати због недостатка других података, док
је за четврто јавила нејасноћа која је поједине истраживаче навела да траже село са
именом Парики (Парићи). У питању није село са овим именом, већ пчелињак који се
налазио међу паричким селима. Из каснијих повеља види се да је овај пчелињак био у
селу Трновцу22.
Производи од сточарства, пре свега, сир и вуна, чување манастирске стоке,
сточне дажбине, пренос манастирских потрпштина и производа обезбеђени су
даривањем 170 породица влаха. За њихове, као и манастирске потребе, Хиландару је
била приложена планина Бог(д)ача, која се налазила у комплексу Проклетија, у
близини дечанских планина. Власи су за манастирско имање били важни као и
парици, па су сходно томе и њихове обавезе регулисане законом познатим под
именом „Закон власима“23. Део одредаба овог закона записане су у хрисовуљама
Светом Стефану од краља Милутина и Светим арханђелима од цара Душана24.
Битна намерница у исхрани људи и стоке била је со, због чега је Симеон
Немања Хиландару приложио 30 спудова соли. Како овај прехрамбени артикал није
постојао у метохији или њеној близини, Симеон Немања га је обезбедио у Зети,
одакле се, као и другог дела Приморја, и иначе довозио у унутрашњост Србије.
Светостефанска и Светоарханђеловска хрисовуља прописују, између осталог, да су
власи дужни да доносе црквену со одакле им каже игуман25. У Зети, својој дедовини,
Немања је приложио и кобиле.
Податак да је со обезбеђена у Зети говори да је Немања био свестан да се сви
производи не могу обезбедити у приложеној метохији, већ да је потребно нешто
довозити са стране, па је дозволио да манастир држи трг у селу Горња (данас Велика)
Хоча. Трг је, осим што је обезбеђивао да се на њему продаје роба која је била
потребна становницима метохије и околних села, манастирским људима је
омогућавао да своје производе продају на њему. Касније повеље доносе одредбе
којима се дозвољава продаја манастирског вина без плаћања царине на овом тргу26.
Поред тога што је омогућавао размену робе, трг је био и извор прихода за манастир,
јер су поједине дажбине и казне које су се плаћале ишле у манастирску касу.
Симеон Немања је умро 13. фебруара 1199. године у тек саграђеном
Хиландару. Убрзо након тога, његов син и наследник на престолу Стефан је издао
Хиландару нову повељу којом је приложио посед у Хвосну27. У неку руку, то је било
испуњавање очеве жеље, јер је Стефан још за његова живота постао ктитор
Хиландара. У писму које је Симеон упутио Стефану када је почео да зида Хиландар
јасно се види да се ктиторство преноси на Стефана и његове потомке: „Не облени се,
већ похитај свом снагом својом да га подигнеш, да се сазида храм Пресвете у спомен
мој у земљи овој, и опет после мене да буде теби и чедима твојим и унуцима у родове
ваше и родове до века. Јер ти си ктитор овоме, као што и раније написмено предадох
ти у држави твојој храм Пресвете Богородице Благодетељнице у Студеници, ни с
22 Б. Зарковић 2002, 62; В. Мошин 1975, 306, l. 36–37.
23 М. Благојевић 2004, 215–234.
24 Светостефанска хрисовуља 1890, 9 fol. 70 – fol. 72; С. Мишић, Т. Суботин–Голубовић
2003, 112–114.
25 Светостефанска хрисовуља 1890, 9; С. Мишић, Т. Суботин–Голубовић 2003, 113.
26 B. Korablev 1915, 517, l. 48–49.
27 А. Соловјев 1925, 3–31; Зборник средњовековних ћириличких повеља 2011, 79–83.
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ким у заједници, само теби и породу твоме после тебе“28. Интересантно је да се овде
помиње написмено преношење ктиторства над Студеницом Стефану, и да је,
вероватно, он поводом тога издао повељу овом манастиру, као што је поступио са
Хиландаром. Своје ктиторство Хиландара Стефан је истакао у повељи речима: „Бих
удостојен да му будем, с њим, ктитор и служитељ“29.
Стефан је повељу Хиландару издао 22. септембра 1199. или 1200, пре него
1201. или 1202. године30. Већ је речено да је повеља била веома слична Симеоновој, а
томе је доприносила њена структура. У диспозицији је, као и у Симеоновој, стајала
одредба о даривању поседа који се налазио у Хвосну, шире гледано, у истој
географској области. Повељом је формирана метохија која је по централном селу
названа Крушевском, о чему сведочи и запис који су на полеђини повеље оставили
монаси рукописом XIII или XIV века који гласи: Хрисовол за Кроушево31. Стефан је
повељом приложио хиландару укупно 12 села: Ђурђевик, Петровик, Крушево, Книна,
Рубач Поток, Дрстник, Гребник, Гован, Заљуг, Видење, Беличишта и Горни
Вранићи32. Била су ово земљорадничка села која су се налазила у веома плодној
области у којој се река Клина улива у Бели Дрим. Поред њих, метохији су приложена
два винограда, трг Книнац, Планина Добри доли и половина села Каменица у Зети са
људима.
Када упоредимо Стефанов и Симеонов дар видимо да су прилично слични и
да садрже: земљорадничка села, винограде (у обе повеље по два), планину, трг у
средишту метохије и посед у Зети (старој дедовини). Разлика која постоји мања је од
сличности: Стефанов дар не помиње влахе и со у Зети, а не садржи ни пчелињаке.
Стефанов поступак послужио је као путоказ наредним владарима Србије.
Најбољи пример је Владислав, његов син и наследник на престолу након Радослава,
иза кога није остала сачувана повеља даривана Хиландару. Владислављево
опонашање оца је ишло дотле да је он свој дар забележио на истом пергаменту на
ком је Стефан исписао своју повељу. Ипак, Владислављев дар није ни приближне
величине као дарови његових претходника, већ садржи само једно село – Вранићи33.
Повеља је послужила Владиславу да истакне своје порекло и везу са дедом и оцем.
Село Вранићи се налазило у близини Крушевске метохије и један његов део – Горњи
Вранићи већ је био приложен Хиландару од стране Стефана Првовенчаног. Овај
потез, као и каснији, говори да је Крушевска метохија више била изложена
променама од Хотачке. Идући за поступком Владислава, владари на српском
престолу су неке од својих дарова прилагали у близини ове метохије.
Бурни XIII век донео је многе промене које су се негативно одразиле на
стање хиландарског властелинства. Поједини поседи су изгубљени и, што је још горе,
многе повеље су нестале у том периоду. Реорганизацију државе и хиландарског
властелинства преузео је краљ Милутин, чије повеље садрже помене дарова његових
претходника: оца Уроша I и брата Драгутина. Милутин се у повељама позива на
28 Стефан Првовенчани 1999, 56 (старосрпски), 57 (савремени).
29 Зборних средњовековних ћириличких повеља 2011, 83; Стефан Првовенчани 1999, Сабрана
дела, 11–12.
30 Ф. Баришић 1971, 49.
31 Зборник средњовековних ћириличких повеља 2011, 80.
32 Детаљно о овој метохији вид. С. Младеновић 2013; М. Благојевић 2006, 20–25. О броју села
има неслагања које произилази из тумачења да ли су Горњи Вранићи, који се касније срећу као
село, у времену издавања повеље село или заселак и да ли је Рубач Поток једно или су то два
села, уп. С. Младеновић 2014, 313; Стефан Првовенчани 1999, 11–13.
33 Зборник средњовековних ћириличких повеља 2011, 147–148.
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дарове свога деде и оца, чиме наставља традицију и истиче легитимитет владара, али
и прећуткује дарове брата и претходника на престолу Драгутина, што је сасвим
разумљиво. Повеље краља Милутина садрже податке о хиландарском властелинству
и настале су у заједничкој жељи владара и монаха Хиландара да се попишу настале
промене и поседи које је манастир у међувремену стекао. Због тога, повеље из
времена краља Милутина представљају најтеже поглавље у српској дипломатији34.
Навођење села Крушевске метохије пре Хотачке говори о томе да је проблем био на
терену и око овог хиландарског поседа. То је разумљиво ако знамо да је у
међувремену Архиепископија из Жиче прешла у Пећ и да је стекла велика имања,
која су се међила са земљиштем Крушевске метохије. Поред тога, Хиландар је у
своме управљању великим и раштрканим властелинством имао, међу осталим, и
проблем обавеза својих људи према територијално надлежном епископу или
митрополиту, коме су становници дуговали део дажбине плаћане својим
свештеницима. Неке међу великим владарским задужбинама биле су тих давања
ослобођене, а ктитор би надлежног архијереја обештетио неким посебним даром.
Обавеза Хиландара позната је из повеље цара Душана из 1355. године у којој се каже
да сваки патријарх „узима великој цркви патријаршији свећу у хиландарској
метохији, од попова врховину и од кметова крину“35. Патријарси, пре 1346. године
архиепископи, су са своје стране били обавезни да хиландарској келији у Кареји, коју
је основао Свети Сава, дају годишње 40 перпера, осам мазги и два кожуха. По
Душановој повељи, патријарси су могли узимати „свећу“ само ако извршавају своју
обавезу коју је установио Свети Сава36.
Не улазећи у то чији су дарови, нови поседи допуњују постојеће хиландарско
властелинство37. Допуне се огледају у томе што је Хиландар добио нова
земљорадничка села, као и пчелињак у Захаћу са четири човека који би требало да
брину о пчелама. Манастиру је потврђена планина Добри доли и поименично су
наведени власи. Интересантно је да се међу њима среће и поп Блгарин, што говори о
процесу прелажења земљорадника у влахе, што је касније, повељом Стефана
Дечанског било забрањено38. Хиландар је Милутиновом повељом добио и нови
виноград у Лозници у Морави. Први пут хиландарском властелинству се прилаже и
пасиште, и то два: Раковица у близини планине Добри доли и Лабићево у земљи
хвостанској39. У средњовековним српским земљама пасишта су се користила за
испашу стоке и могла су бити летња, зимска и обична. Летња су се налазила на
планинама, на надморским висинама од 700 до 1000 m, док су изнад тога биле
планине. Зимска пасишта су била у Приморју, а за сточаре у унутрашњости земље на
нижим висинама и у жупним пределима. Обична пасишта нису имала ближу
одредницу и налазила су се у близини села, на мањим надморским висинама од
летишта и планина. Ова пасишта су користила више села или цела жупа, за
заједничку испашу40. У случају дариваних пасишта Раковица и Лабићево радило се о
заједничким пасиштима за Хотачку и Крушевску метохију.

34 С. Ћирковић 1991, 56.
35 B. Korablev 1915, 518.
36 С. Ћирковић 1998, 46.
37 О томе вид. Б. Зарковић 2002, 77–93; С. Младеновић 2014, 312–317.
38 П. Ивић, М. Грковић 1976, 308.
39 Зборник средњовековних ћириличких повеља 2011, 374, 376.
40 Лексикон српског средњег века 1999, 504–505.
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Од времена краља Милутина у јединственом хиландарском властелинству
почиње да се јавља подела изазвана издвајањем пирга Хрусије, чијим монасима је
овај владар поклонио 24 кобиле о којима је требало да се старају приложени власи.
Поред тога, Милутин је пиргу приложио три човека у селу Горачеву да буду пчелари
и да се старају о манастирским пчелама. Овом пиргу је Милутин приложио и
манастир Светог Никите у „скопској страни“, кога је претходно обновио и приложио
му бројна села у посед. На тај начин се у оквиру хиландарског властелинства издваја
део који је непосредно подређен пиргу Хрусији, па преко њега Хиландару. Слично је
поступио и краљ Душан који је око 1331. године цркву Свете Богородице у Липљану,
са селима и тргом у овом граду приложио хрусијском пиргу41.
Од повеља краља Милутина, мада се радило о дару његовог брата
Драгутина42, као прилог Хиландару јављају се поједине цркве са целокупним
њиховим имањем и правима. Тако је у Призрену приложена црква Светог Димитрија
са свим што је имала од раније: виноградима, њивама, млиновима и људима који су
се налазили у самом граду. Видимо да је Хиландар, уз цркву Светог Димитрија,
добио и млинове, који се у ранијим повељама не срећу и који су највероватније били
на Бистрици.
Из овог времена среће се још једна категорија власништва коју је имао
Хиландар. У повељи се помињу људи Светог Димитрија који су се налазили у граду
Призрену. У византијским градовима је била уобичајена појава да манастири имају
своје људе у њима, што у Србији није било уобичајено. Поред Хиландара, који је
своје људе осим у Призрену имао и у Штипу и Струмици, од већих српских
манастира људе у градовима су имали Свети арханђели, такође у Призрену. Остали
манастирски људи су се углавном налазили у градовима освојеним од Византије:
Скопљу, Штипу, Велесу, Врању, Струмици. Тек у XV веку срећу се манастирски
људи у мањем броју и у градовима Деспотовине: Сталаћу, Крушевцу, Прокупљу,
Лесковцу, Новом Брду и Смедереву43.
У Милутиновој повељи с краја XIII века срећу се и манастирски људи који
су чували стражу на граници према Византији. Ову обавезу су имали људи
призренских метохија, али су повељом ослобођени у замену за чување страже у
хиландарском пристаништу на Светој Гори44. Разлог за овакву одлуку је био у томе
што је граница у ово време померена знатно на југ и више није претила опасност од
византијске војске. Војнике су имале и друге метохије и они су се налазили међу
власима и становницима трга Книнац. И њихов положај је решен овом повељом:
власи су ослобођени војничких обавеза у замену за пут до Свете Горе, који је могао
бити током целог лета, док су становници Книнца ослобођени у замену за пренос
робе, када им се то нареди.
Одредба да становници Книнца морају да преносе робу говори да је на овом
тргу промет робе био приличан. Ипак, владари су желели да манастиру обезбеде што
веће приходе, па Душан ослобађа такси манастирску робу која се износи на трг.

41 F. Miklosich 2006, 122.
42 Повеља објављена у Законски споменици 1912, 387–389, изазива сумњу у погледу ауторства.
Приписивана је краљу Драгутину, али и његовом брату Милутину, вид. М. Живојиновић 1993,
129–136; Д. Живојиновић 2010, 3–17; Зборник средњовековних ћириличких повеља 2011, 267–
269. Сматрамо да је сачувану повељу издао краљ Милутин, али да је прилог поклон краља
Драгутина, Б. Зарковић 2009, 115–126.
43 Б.Ферјанчић 1992, 56–64.
44 Зборник средњовековних ћириличких повеља 2011, 268.
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Поред тога, он прилаже трг у Призрену „пред празником сватего Николи“. У питању
није трг (насеље) нити тржница (пијаца), већ право да манастир организује панађур
пред празником Светог Николе (6. децембар). Панађур је као институција дошао у
Србију из Византије и представљао је привремени трг45. Главно његово обележје
јесте религиозно-комерцијални значај, од кога је највећу корист имао манастир
(црква, властела) који је убирао приходе од царина и глоба, а често је имао и право
монопола на трговину одређеном робом46. Хиландар је од Душана добио и два трга
(панађура) у трајању од 15 дана пред празником Светог Петра. Од царине која се том
приликом сакупи манастиру је требало дати товар масла47.
Призрен је као старо трговачко и урбано место био од великог значаја за
Хиландар и његове метохије. У њему су на пропутовању ка метохијама, за време
одржавања панађура или неким другим послом, одседали Хиландарци или
метохијски људи. Због тога је Хиландар у њему имао место за одмор (покоиште)48.
Ово одмориште се налазило у близини Призрена, код цркве Свете Богородице за
градом, на старом Зетском путу, који је долином Дрима и преко Призрена повезивао
Зету са централним делом земље. Стефан Дечански је на молбу Хиландараца овој
цркви приложио одређена села, млинове, винограде и њиве и све то заједно
Хиландару. Место за одмор Хиландар је имао и у Пећи, и њему је Душан приложио
виноград и ступ земље са воћем49.
Дечански је, поред других прилога који се срећу и код ранијих ктитора,
манастиру Хиландару приложио и Команово селиште50. Селиште је термин који се у
српским средњовековним земљама често среће и има неколико значења51. Његову
вредност потврђује прилог Дечанског.
Хиландар је поред земљишних поседа добијао и одређена права. Од времена
краља Душана, манастир је почео да прима новчане дарове или право на део прихода.
Тако је од краља Душана добио по 150 перпера годишње од царине која се сакупљала
у Светом Спасу52. Повељом из 1348. године исти владар је Хиландару приложио од
десетка на стоку сребро у Новом Брду у вредности 4000 крстатих перпера, а од соћа,
који су црквени поседи требало да дају владару, 2000 крстатих перпера годишње53.
Ово су биле велике новчане суме које није било једноставно исплатити, нарочито
после смрти цара Душана 1355. године, зато је Стефан Лазаревић то свео на
разумнију меру смањујући приход у Новом Брду на 100 литара сребра54.
Појава обласних господара, смањење моћи централне власти, надирање
Турака и њихови пљачкашки продори дубоко у унутрашњост земље, онемогућавали
су Хиландар да у потпуности испуни своја права. Обласни господари су се, са своје
стране, трудили да, колико је у њиховој моћи, омогуће Хиландару несметано
коришћење поседа и привилегија. Својим поступцима настојали су да се што више
приближе немањићким узорима, те су, када су се временом истакли као најјаче

45 Лексикон српског средњег века 1999, 488–489.
46 С. Марјановић – Душанић, Д. Поповић 2004, 266.
47 Законски споменици 1912, 434.
48 С. Мишић 2006, 67, 71.
49 Законски споменици 1912, 431.
50 Законски споменици 1912, 398.
51 Р. Михаљчић 1967, 173–224.
52 Ж. Вујошевић 2005, 55; F. Miklosich 2006, 111.
53 Законски споменици 1912, 420.
54 Законски споменици 1912, 462.
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породице, Бранковићи и Лазаревићи по свему угледали на прве свете ктиторе55.
Они настављају да дају прилоге цркви, али је лоша политичка ситуација утицала на
то да је све више новчаних, а мање прилога у поседима. На томе инсистирају и сами
Хиландарци који се жале: „...како су им Тур`ци метохије пооуземалии, а дроуге
попленили от междооусобније рати“56. У таквој ситуацији Бранковићи су Хиландару
прилагали земљишни посед у пределу своје баштине у Дреници, на Косову и
Подримљу, али су давали и новчане прилоге или право на њих. Вук Бранковић је, кад
је постао турски вазал 1392. године, преузео на себе обавезу да од своје куће плаћа
данак од 200 унчи разрезан на хиландарске метохије57. Упола мању суму, уз мањи
земљишни посед, хиландарској болници је приложио и кнез Лазар 1380. године58.
Госпођа Мара Бранковић са синовима Гргуром, Ђурђем и Лазаром приложила је
право Хиландару да у Хочи држи трг недељом и да са њега убира приходе, од којих
је 100 унчи требало давати хиландарској болници59.
Хиландарски посед на Косову и Метохији, области у којој се прво јавио у
Србији, претрпео је током времена бројне промене, како у величини, тако и у
структури. Промене су изазване развојем српске средњовековне државе и општим
приликама: како се развијала робоновчана привреда у држави, тако су се и прилози
Хиландару мењали. Структуру прилога дао је цар Урош: „да си има и држи
божствнаја цркви Мати Божија Хиландарска с људми, с виногради, с планинами, с
воденичијем, и с ливадијем“60.
Први прилог је био заснован на земљорадњи и сточарству (паричка села,
власи, виногради, пчелињаци, со, кобиле, планине) у намери да се манастиру
обезбеде средства за живот. Међутим, ктитор је још тада предвидео да би на
манастирском имању, које се налази у изузетно плодној области, могло доћи до
стварања вишкова, који ће се најлакше продати на тргу у оквиру манастирског
властелинства. Првобитна функција трга на манастирском имању била је, дакле,
размена добара, а не и обезбеђивање додатних прихода, што потврђује и немогућност
установљења трга Книнац и његово премештање од стране властеле.
Ову структуру манастирског поседа установљену Симеоном Немањом
пратили су и његови наследници током XIII и почетком XIV века. Њихови дарови су
ишли у правцу допуне постојећих и давање нових прилога (села, селишта, пасишта).
У међувремену српска држава је започела убрзани развој унапређењем рударске
производње, која је за собом повлачила развој трговине и повећану робноновчану
размену која се обављала на старим трговима, као што је Призрен, или
новоустановљеним уз руднике. Манастир почиње да добија прилоге у правима на
убирање новчаних прихода и то у Призрену, најразвијенијем месту почетком
XIV века у Србији. Ти прилози се односе на право држања трга (панађура) о
појединим празницима и убирање такси и дажбина на њима. Да би то лакше обављао,
Хиландар је добио куће за одмор (покоишта) у Призрену и Пећи.
Хиландарски посед је током XIII века прилично нарастао обухватајући
велике земљишне површине, истовремено су се појавили поседи других манастира,
па су велики комплекси земље били у црквеном власништву. То је владаре упутило
55 С. М. Ћирковић 1998, 42.
56 Законски споменици 1912, 463.
57 F. Miklosich 2006, 222–223; Законски споменици 1912, 459–460.
58 Законски споменици 1912, 449–450.
59 Законски споменици 1912, 464.
60 Законски споменици 1912, 445.
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на нови начин даривања: Хиландару су почели да прилажу поједине цркве са
њиховим поседом, чиме су избегли прелазак нових земљишних прилога под црквену
власт.
Убрзани развој током XIV века и повећана производња племенитих метала
довела је до тога да се од времена краља Душана као прилози манастирима јављају
новчана, односно давања у сребру. Овај начин даривања више је одговарао и самом
манастиру због несигурних политичких прилика у којима су прво страдали
земљишни поседи. Расположење ктитора и њихову структуру даје Константин
Дејановић у повељи од 15. августа 1381. године: „И сија вса јаже приложи и дарова
господство ми пречистој матери Божијеи Хиландар`ској приложих всесрдачно а не
лицемерством некоим и оуписах с всаким оутврждением диаволим јаже писанна
бише в хрисовоули сем: села, наместија, баштине и оттеси, и млини, планине и
пасишта и зимовишта, и доходак тржни“61. Изумирањем лозе Немањића, ктиторска
делатност је прешла на обласне господаре, од којих се својим прилозима истичу кнез
Лазар и његов син Стефан и породица Вука Бранковића. Породице Лазаревића и
Бранковића се понашају као први ктитори, али њихови дарови су више у новцу, а
несигурне политичке прилике доводе до лаганог замирања давања нових прилога
Хиландару.
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Božidar Zarković
THE STRUCTURE OF CHILANDAR'S POSSESSION
IN KOSOVO AND METOHIA IN MIDDLE AGE
The Chilandar's possession in Kosovo and Metohia, the area where it had appeared
in Serbia, underwent over time major changes either in size or in structure. The changes
were caused by the development of the Serbian medieval state and general circumstances:
in a way how commodity-cash economy in the state was being developed, the contributions
to Chilandar were being changed. The first contribution was based on agriculture and
animal husbandry (farmer’s villages, cattlemen (vlasi), vineyards, apiaries, salt, mares, and
mountains) in the intention to provide the monastery with livelihoods. Nevertheless, the
founder had already foreseen that in the monastery's property, which was situated in a
prolific area, could be created surpluses, which will be sold in the easiest manner in the
market place and within monastery's seigniory. Thus, the initial function of the market
place in monastery's property was the exchange of goods, and not providing of additional
income, which was confirmed by the impossibility of the market place Kninac
establishment and its displacement by the nobility.
This structure of monastery's possession established by Simeon Nemanja was
accompanied by his successors during the 13th and at the beginning of the 14th century.
Their gifts were going in the direction of amendments of the existent ones and giving new
contributions (villages, deserted villages (selišta), pastures). In the meantime, Serbian state
had commenced an accelerated development by the improvement of mining production,
which resulted in the development in commerce and increased commodity-cash which was
being performed at old market places such as Prizren, or newly established by mines. The
monastery is commencing to get contributions in the rights to collect cash incomes in
Prizren, the most developed place at the beginning of the 14th century in Serbia. Those
contributions related to the right of square organizing (village fair) on some feast days, and
taxes and duties collection on them. In order to perform it more easily, Chilandar got
resting houses (God rest place) in Prizren and Peć.
Chilandar's possession largely increased during the 13th century including large
land areas, and at the same time also appeared possessions of other monasteries so that a
large complexes of land were in church property, and that directed rulers to a new way of
gifting: Some churches had been contributed to Chilandar with their possessions, by which
the move of new land's contributions under ecclesiastical authority was avoided.
The accelerated development during the 14th century, and increased production of
precious metals led to the fact that from the time of the king of Dušan as contributions to
monastery monetary, that is, benefits in silver were appearing. This kind of gifting more
corresponded to the monastery itself due to uncertain political circumstances in which land
properties first suffered. By the extinction of the Nemanjić's dynasty founder's activity had
been transferred to area's lords, out of which stood out by their contributions the prince
Lazar and his son Stefan, and the family of Vuk Branković. The families of Lazarević and
Branković behave as the first founders, but their gifts are more in money, and uncertain
political circumstances are leading to the slowly vanishing of new contributions giving to
Chilandar.
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΠΕΚΙΟΥ (1557)
ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ
ΟΘΩΜΑΝΟΚΡΑΤΙΑΣ
Περίληψη: Σχετικά με την μελέτη που θα πραγματευθούμε στοχεύουμε στην
ανάδειξη της συνεισφοράς της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στην διατήρηση της πίστεως
και της εθνικής ταυτότητας του σερβικού λαού την περίοδο της Οθωμανοκρατίας. Η Σερβική
Εκκλησία είναι αυτή που συνετέλεσε ουσιαστικά στη διατήρηση των εθνικών παραδόσεων
και ιδανικών, στην τόνωση της θρησκευτικής πίστεως και στην παγίωση της εθνικής
συνειδήσεως. Η πολιτιστική και κοινωνική δράση της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
άρχεται με την ανασύσταση του Πατριαρχείου Πεκίου (1557) και είναι καθοριστική η
συμβολή της στην μετέπειτα εξέλιξη της σερβικής κοινωνίας. Καθοριστικός είναι ο ρόλος της
οικογένειας Σοκόλοβιτς. Η Εκκλησία είναι ο μόνος θεσμός που μείνει ζωντανός την περίοδο
της Οθωμανοκρατίας και θα αναλάβει την ευθύνη της πολιτικής και πνευματικής επιβίωσης
του σερβικού λαού.
Η Εκκλησία αποτελεί το μοναδικό στήριγμα των υπόδουλων Σέρβων και μείζονα
αποστολή της ήταν η διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας και της θρησκευτικής
αυτοσυνειδησίας. Στις ενορίες και στις μονές, διαφυλάχθηκε η ιστορική συνέχεια των
Σέρβων και παρέμεινε ζωντανή η φλόγα για την ελευθερία. Είναι μέγιστη η συνεισφορά της
Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτή είναι ο θεματοφύλακας της ιστορίας και των
παραδόσεων του σερβικού λαού. Αποδεικνύεται δε ότι η Ορθοδοξία είναι η καρδιά, η
εγγυήτρια της ψυχικής συνοχής και της ιστορικής συνέχειας των Σέρβων.
Λέξεις κλειδιά: Ανασύσταση Πατριαρχείου Πεκίου (1557), Σοκόλοβιτς, Πτώση
Σμεντέρεβο (1459)
Αναμφισβήτητα στα (οκτακόσια) 800 έτη ιστορίας της Σερβικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας υπάρχουν πολλές εποχές αίγλης και δόξης όπως και δυσκολιών. Όμως τα έτη
1459 έως 1557, αποτελούν την πιο σκοτεινή περίοδος τόσο της Σερβικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας όσο και σύσσωμου του σερβικού λαού. Ο Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής (14511481), ήταν αυτός που κατέλαβε το τελευταίο προπύργιο των Σέρβων, την πόλη του
Σμεντέρεβο, στις 20 Ιουνίου 1459.1 Εκεί ήταν και η προσωρινή έδρα του Πατριάρχη
Αρσένιου Β΄ (1457-1463),2 διότι τόσο το Πέκιο, όσο και η Ζίτσα, βρίσκοντας εκτός της
1 Σχετικά με την πτώση της Σερβίας στους Οθωμανούς, το έτος 1459, βλ: Пад Српске Деспотовине
1459, 2011
2 Σχετικά με τον Πατριάρχη Αρσένιο Β΄, βλ. Λόης 2008 a, 64-65
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επικράτειας του Σερβικού Δεσποτάτου και υπό την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της
Αρχιεπισκοπής Αχρίδας.3
Η πτώση λοιπόν του Δεσποτάτου της Σερβίας, το ετος 1459, δηλαδή της πόλεως
του Σμεντέρεβο, εσήμανε και την ολοκληρωτική υποδούλωση του μεσαιωνικού σερβικού
κράτους για τους επόμενους τέσσερις αιώνες στους Οθωμανούς.4 Οι Οθωμανοί, από την
πλευρά τους, επιθυμούσαν εξαρχής ένα ισχυρό πλήγμα στον σερβικό λαό ούτως ώστε να
έχουν αναπόσπαστη στραμμένη την προσοχή τους στην μελλοντική προέλαση προς την
Κεντρική Ευρώπη. Επιχείρησαν να διακόψουν και να αφανίσουν τη λαϊκή συνείδηση και
τις παραδόσεις των Σέρβων. Όλα παραδόθηκαν στον σουλτάνο, στο έλεος και την «αγαθή»
θέλησή του. Η σερβική κοινωνία ισοπεδώθηκε πλήρως υπό την κοινή ονομασία τού
«ραγιά». Ακολούθησαν δύσκολα και επώδυνα έτη. Η πολιτιστική και κοινωνική εξέλιξη
των Σέρβων διακόπηκε.5 Οι Οθωμανοί ενεργούσαν κατά το δοκούν και στην περιοχή
έλαβαν χώρα ιδιαίτερης έκτασης δημογραφικές και εθνολογικές αλλαγές, λόγω των
εξισλαμισμών και των αυστροθωμανικών πολέμων που ακολούθησαν.
Πολλοί Σέρβοι αιχμαλωτίστηκαν και πωλήθηκαν ως δούλοι, άλλοι πάλι διέφυγαν σε
γειτονικές ελεύθερες περιοχές όπως στη Βοσνία (πτώση το 1463), στην Ερζεγοβίνη (πτώση το
1482), στο Μαυροβούνιο (πτώση το 1499) ακόμη και στην Δαλματία και στην
Αυστροουγγαρία.6 Ο εναπομείνας εθνικός πυρήνας των Σέρβων απωθήθηκε σε περιφερικές
περιοχές. Οι Σέρβοι στερήθηκαν όχι μόνον την εσωτερική οργάνωση του κράτους τους, αλλά
και τις εξελίξεις που ακολούθησε τους επόμενους αιώνες η Ευρώπη. Στερήθηκαν την παιδεία7
και τον θρησκευτικό βίο. Η τάξη των ευγενών εξαφανίστηκε ή ενσωματώθηκε στο οθωμανικό
σύστημα διοίκησης. Για τους χριστιανούς, νέους πολίτες, της Οθωμανικής αυτοκρατορίας,
πολιτική και κοινωνική άνοδος, απόκτηση προνομίων όπως η απαλλαγή από την πληρωμή του
κεφαλικού φόρου μπορούσαν να επιτευχθούν μόνον με την αλλαγή της πίστεως.
Για τους Οθωμανούς δεν ήταν βασική η εθνική ταυτότητα, ούτε η γλώσσα, αλλά η
θρησκευτική αυτοσυνειδησία, ο ασπασμός στο Ισλάμ. Όσον αφορά την πολιτική οργάνωση
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία ήταν ένα πολυεθνικό και πολυφυλετικό κράτος,
βασική της αρχή δεν αποτελούσε, όπως ήδη είπαμε, η εθνικότητα, αλλά το θρήσκευμα, η
θρησκευτική εθνότητα, το μιλλέτι.8 Η ισλαμική θρησκεία, σύμφωνα με τις επιταγές του
ιδρυτή της, επιδείκνυε σχετική θρησκευτική ανοχή στους «λαούς της Γραφής», Ιουδαίους
και Χριστιανούς, διότι είχαν Αβρααμιτική προέλευση, αρκεί αυτοί να παρέμεναν φόρου
υποτελείς στο μουσουλμανικό κράτος. Αναγνωρισμένα την περίοδο αυτή ήταν 4 μιλλέτια:
των Οθωμανών, των Ρωμηών, των Αρμενίων και των Εβραίων.
3 Αυτό συνέβη με την κατάκτηση των νοτίων διαμερισμάτων της Σερβίας από τους Οθωμανούς και
συγκεκριμένα μετά την μάχη του Κοσσυφοπεδίου (28 Ιουνίου 1389). Από τότε στην Βαλκανική
κυριαρχούσαν οι Οθωμανοί με αποτέλεσμα να αποκοπούν οι νότιες επαρχίες από τη Σερβική
Εκκλησία. Η Αρχιεπισκοπή Αχρίδας, από την πλευρά της, είχε νομιμοποιήσει τη θέση της απέναντι
στους Οθωμανούς και βαθμιαία επεκτεινόταν προς το Βορρά, διορίζοντας δικούς της επισκόπους στις
κενές σερβικές επαρχίες. Stojanović 1923. & Grujić 1928, 374 & Anastasijević 1946, 219
4 Σχετικά με την περίοδο της Οθωμανοκρατίας, βλ: Историја српскога народа 1993 & Zirojević
2007 & Станојевић 1926, 239-274
5 Υπό τις νέες πολιτικές συνθήκες η εξέλιξη της κοινωνίας εστράφη προς άλλη κατεύθυνση και αντί
της προηγούμενης καθόδου στις εύφορες κοιλάδες και την απασχόληση με την γεωργία, άρχισε μία
περίοδος καταφυγής στα όρη και διαμορφώθηκε ένας ορεινός κτηνοτροφικός πολιτισμός. Υπήρξε δε
και μία ιδιαίτερης έκτασης μετατόπιση του πληθυσμού προς τις όχθες του Σάββα και του Δούναβη.
6 Σχετικά με την Οθωμανοκρατία στην Βαλκανική Χερσόνησο, βλ: Νυσταζοπούλου – Πελεκίδου
2000 & Σταυριανός 2007.
7 Λόης 2008 b.
8 Μεταλληνός 2008, 165
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Λόγω των ανωτέρω η Ορθόδοξη Σερβική Εκκλησία βρέθηκε μέσα σε μια εντελώς
νέα και αναμφισβήτητα εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και από τη στιγμή που δεν υπήρχε
σερβικό κράτος ανέλαβε η ίδια, ως μητέρα του σερβικού λαού, το ρόλο αυτό και με τη
συγκυρία των περιστάσεων τέθηκε πολλές φορές επικεφαλής του σερβικού έθνους κατά τη
δυσκολότερη περίοδο της Ιστορίας του. Οι Οθωμανοί, με την κατάληψη της Σερβίας, δεν
κατάργησαν το Σερβικό Πατριαρχείο αλλά το υποχρέωσαν να πληρώνει τόσο βαρείς
φόρους που ήταν βέβαιο ότι τελικά θα λύγιζε. Έτσι, μετά το θάνατο του Πατριάρχη
Αρσένιου Β΄, πιθανόν το έτος 1463, δεν υπήρχε διάδοχη κατάσταση και πολλές σερβικές
επαρχίες σύν τω χρόνο ερήμωσαν, με αποτέλεσμα πολλές εξ αυτών βαθμιαία να
περιέλθουν στην Αρχιεπισκοπή Αχρίδας και η Σερβική Εκκλησία για έναν περίπου αιώνα
να παραμείνει ακέφαλη.9
Ένας περιηγητής την περίοδο 1496-1498 έγραψε ότι τις χριστιανικές εκκλησίες οι
Οθωμανοί είχαν μετατρέψει σε στάβλους ή ακόμη και σε θηριοτροφεία.10 Ένας άλλος
επίσης περιηγητής έγραψε ότι οι Οθωμανοί συνήθιζαν να παίρνουν ως λάφυρα, από κάθε
εκστρατεία που επιχειρούσαν σε χριστιανικούς τόπους, καμπάνες εκκλησιών, από τις
οποίες κατασκεύαζαν όπλα.11 Επίσης, μετά την πτώση του Βελιγραδίου, οι Οθωμανοί
μετέτρεψαν τον Μητροπολιτικό ναό και τη μονή, σε μπεζεστένι (σκεπαστή αγορά) και σε
Καραβάν Σαράϊ (ξενώνα).12
Τα ενενήντα οκτώ (98) αυτά σκοτεινά έτη (1459 – 1557) στον κατάλογο των
προκαθημένων της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας αναφέρονται μόλις τρείς αρχιερείς.
Για ένα έτος το 1508 καταγράφεται ως αρχιεπίσκοπος Σέρβων ο Ιωάννης και το έτος 1524
κάποιος Μάρκος, πιθανόν ο τότε μητροπολίτης Πεκίου.13 Υψίστης σημασίας είναι η
περίοδος του μητροπολίτη Σμεντέρεβου Παύλου, τα έτη 1530 έως 1541,14 διότι αυτός
9 Την περίοδο αυτή ο τίτλος του αρχιεπισκόπου Αχρίδας ήταν: “αρχιεπίσκοπος Α΄ Ιουστινιανής,
πάντων των Βουλγάρων, Σέρβων και Ελλήνων”. Πάντως ορισμένες επαρχίες για μικρότερο ή
μεγαλύτερο διάστημα διατήρησαν την ανεξαρτησία τους όπως οι μητροπόλεις: Βελιγραδίου,
Ερζεγοβίνης και Ζέτας.
Αγγελόπουλος 1984, 49
10 Εκεί κρατούσαν ελέφαντες, λιοντάρια και άλλα άγρια ζώα, τα οποία έδεναν με αλυσίδες.
11 Veselinović 1937, 269
12 Kalić-Mišković 1967, 265-266
13 Λόης 2008 a, 65-66
14 Ο μητροπολίτης Παύλος κατέβαλλε προσπάθειες με σκοπό την ανασύσταση του Πατριαρχείου
Πεκίου, αποσπώντας τελικά τις σερβικές επαρχίες από την Αχρίδα. Στην προσπάθειά του αυτή
στηρίχθηκε σε ισχυρούς συμπατριώτες του, που με τον καιρό είχαν καταλάβει υψηλά αξιώματα στη
διοίκηση και επηρέαζαν τους Οθωμανούς προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Ο αρχιεπίσκοπος
Πρόχορος, με την υποστήριξη του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμία Α΄, στις 13 Μαρτίου
1532, στην Αχρίδα συγκάλεσε τοπική Σύνοδο, η οποία καταδίκασε τον μητροπολίτη Παύλο. Ο
Παύλος όμως αδιαφόρησε για τις αποφάσεις της Συνόδου και από κοινού με τους οπαδούς του και
την υποστήριξη των Οθωμανών κατάφερε να στείλει τον αρχιεπίσκοπο Πρόχορο στη φυλακή.
Ταυτόχρονα ο Παύλος χειροτονούσε νέους επισκόπους και τους διόριζε σε εκείνες τις επαρχίες των
οποίων οι επίσκοποι δεν επιθυμούσαν να τον αναγνωρίσουν. Τότε ακριβώς εκδηλώθηκε και η κοινή
συμπαράσταση των πατριαρχών της Ανατολής προς τον αρχιεπίσκοπο Πρόχορο και με το κύρος τους
κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς την υποστήριξη των Οθωμανών προς τον Παύλο και ο
Πρόχορος να αποφυλακιστεί. Με την αποκατάστασή του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο ο Πρόχορος
κατόρθωσε να πείσει τον σουλτάνο να εκδώσει ένα φιρμάνι, στο οποίο ορίζονταν τα προηγούμενα
όρια της Αρχιεπισκοπής Αχρίδας. Συγχρόνως, για το ζήτημα αυτό συγκάλεσε στην Αχρίδα, με την
υποστήριξη του Οικουμενικού θρόνου, νέα Σύνοδο, στις 20 Ιουλίου 1541, στην οποία συμμετείχαν,
εκτός των άλλων, οι πατριάρχες Αντιοχείας Μιχαήλ και Ιεροσολύμων Κύριλλος. Η Σύνοδος
καταδίκασε με καθαίρεση και αφορισμό τον μητροπολίτη Παύλο καθώς και τους επισκόπους που
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αγωνίστηκε έστω και ανεπιτυχώς να ανακαινίσει το Σερβικό Πατριαρχείο. Όμως ο
δεκαετής αγώνας του μητροπολίτου Παύλου απέφερε μεγάλη επιτυχία και αυτή έγκειται
στο γεγονός ότι κατόρθωσε να συσπειρώσει τον σερβικό λαό και την εκκλησία του για
πρώτη φορά μετά την πτώση του σερβικού κράτους στους Οθωμανούς, παροτρύνοντας
τους συμπατριώτες του στον αγώνα για την απελευθέρωση και την υπεράσπιση της
πίστεώς τους. Ο μητροπολίτης Παύλος με το θάρρος του ενέπνευσε τον σερβικό λαό και
την εκκλησία του. Για αυτό και ο αγώνας του καρποφόρησε τις επόμενες δεκαετίες.
Η συμπεριφορά των Οθωμανών απέναντι στους Σέρβους εξηρτάτο μονίμως από
τα πολιτικά συμφέροντα της αυτοκρατορίας και τα δεδομένα της συγκεκριμένης χρονικής
περιόδου. Όταν η αυτοκρατορία χρειαζόταν μια ήρεμη Σερβία, χωρίς οποιεσδήποτε
εξεγέρσεις, τότε φρόντιζε να ικανοποιεί ορισμένες από τις επιθυμίες του λαού. Ο
σουλτάνος εξέδιδε ορισμένα φιρμάνια ή βεράτια, με τα οποία προσπαθούσε να δείξει τον
σεβασμό της Οθωμανικής αυτοκρατορίας απέναντι στους χριστιανούς, απειλώντας μάλιστα
τους παραβάτες που θα λεηλατήσουν ή βιαιοπραγήσουν σε βάρος των Σέρβων με βαριές
ποινές. Όμως, δεν πρέπει να λησμονούμε το γεγονός ότι οι σχέσεις της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας με τις διάφορες χριστιανικές κοινότητες δεν ερυθμίζοντο πάντα με κάποιον
γενικό κανονισμό. Όλα δε τα φιρμάνια, βεράτια ή και όποιες άλλες αποφάσεις δεν είχαν
ποτέ έναν συγκεκριμένο μόνιμο χαρακτήρα, παρά μόνον ίσχυαν για μία συγκεκριμένη
περιοχή ή πρόσωπο, κατά την περίοδο της διοίκησης του θεσμικού προσώπου που είχε
εκδώσει αυτές τις αποφάσεις.15 H νομική θέση και η δημόσια ζωή μιας συγκεκριμένης
επαρχίας ερυθμίζετο με σουλτανικό διάταγμα (χατι σερίφ). Βάσει μιας τέτοιας λοιπόν
πράξης, το έτος 1557, δόθηκε και η άδεια στη Σερβική Εκκλησία για την ανασύσταση του
Πατριαρχείου Πεκίου.
Η περίοδος ανάπτυξης της Οθωμανικής αυτοκρατορίας διήρκησε έως το δεύτερο
ήμισυ του 16ου αιώνα. Μάλιστα κατά την διάρκεια του σουλτάνου Σουλεϊμάν Α΄ του
Μεγαλοπρεπή (1520-1566) η Οθωμανική αυτοκρατορία έφτασε στο απόγειο της ακμής
της. Έγινε παγκόσμια δύναμη σε μία διηρημένη Ευρώπη που δεν μπορούσε να τής
αντισταθεί με επιτυχία. Στις 7 Ιουλίου 1521, υπό τον έλεγχο των Οθωμανών περιήλθε το
Σάμπατς και λίγες ημέρες αργότερα, στις 28 Αυγούστου, το Βελιγράδι.16 Στην συνέχεια, η
πανίσχυρη στρατιωτική μηχανή των Οθωμανών ‘κατάπιε’ σχεδόν το σύνολο της
Ουγγαρίας (1526) και σταμάτησε λίγο πριν από τα τείχη της Βιέννης, την οποία
πολιόρκησε, από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου 1529, χωρίς όμως να επιτύχει
να την καταλάβει.17 Αποτέλεσμα των κατακτήσεων αυτών η Σερβία να μην αποτελεί πλέον
παραμεθόρια περιοχή, αλλά μέρος της ενδοχώρας του Οθωμανικού κράτους. Έτσι, οι
Οθωμανοί, φοβούμενοι τυχούσες εξεγέρσεις των Σέρβων από τα νότια και κεντρικά
διαμερίσματα της χώρας, αποφάσισαν να τους παραχωρήσουν ορισμένα προνόμια, μεταξύ
των οποίων και την επαναλειτουργία του Πατριαρχείου Πεκίου, του οποίου είχε βαθμιαία
διακοπεί η λειτουργία λόγω της ακραίας φορολόγησης.
Ως φορέα και ερμηνευτή αυτού του σχεδίου η Υψηλή Πύλη εξέλεξε τον σερβικής
καταγωγής μεγάλο βεζίρη Μεχμέντ-πασά Σοκόλοβιτς(1567-1579), ο οποίος από μικρός

αυτός χειροτόνησε: Λεσνόβου Νεόφυτο, Σβορνικίου Θεοφάνη και Κρατόβου Παχώμιο. Μετά από
σχεδόν δέκα έτη αποτυχημένου αγώνα για την αποκατάσταση της λειτουργίας του Πατριαρχείου
Πεκίου, ο μητροπολίτης Παύλος άρχισε, από το έτος 1541, διάφορες αποστολές στη Ρωσία, Πολωνία
και Βλαχία, προβαίνοντας σε εράνους. Ο ίδιος δήλωνε Σέρβος αρχιεπίσκοπος. Λόης 2008 a, 67-68.
15 Mирковић 1965, 50
16 Батаковић 2000, 98-100
17 Станојевић 1926, 251-252
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είχε ασπασθεί τον μουσουλμανισμό.18 Ο ίδιος ήταν επαρκής γνώστης της κατάστασης που
επικρατούσε στη Σερβία και αποδείχθηκε σοφός πολιτικός ηγέτης, όντας υπέρμαχος της
ιδέας για την εξομάλυνση της κατάστασης στο Πατριαρχείο Πεκίου και για την ρύθμιση
των σχέσεών του με την Οθωμανική αυτοκρατορία. Βέβαια, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι
την περίοδο αυτή συνέπιπταν τα συμφέροντα του Οθωμανικού κράτους και της Σερβικής
Εκκλησίας. Γι’ αυτό και ο Μεχμέντ μεσολάβησε στον σουλτάνο Σουλεϊμάν А΄ για την
έκδοση Βερατίου.19 Έτσι, τo έτος 1557 o Mεχμέντ-πασά Σοκόλοβιτς διόρισε για πατριάρχη
Πεκίου τον αδελφό του Μακάριο (Σοκόλοβιτς).20
Αποτέλεσμα της εν λόγω τοποθέτησης ήταν το ανασυσταθέν Πατριαρχείο Πεκίου,
με την ανοχή των Οθωμανών, να επεκτείνει σταδιακά την δικαιοδοσία του έως τις
Δαλματικές Ακτές, την Βουλγαρία και τα Σκόπια. Μάλιστα, λόγω του ότι η αρχιεπισκοπή
Αχρίδας βρισκόταν εν χηρεία ο Μακάριος κατάφερε να αποσπάσει όλες τις σερβικές
επαρχίες από τη δικαιοδοσία της.21 Έτσι, το ανασυσταθέν Πατριαρχείο Πεκίου απέκτησε
σταδιακά στην δικαιοδοσία του περισσότερες από σαράντα (40) επαρχίες.22 Αυτό βοήθησε
όχι μόνον στην αναζωογόνηση της θρησκευτικής αυτοσυνειδησίας των Σέρβων αλλά και
στην συνείδηση της εθνικής ταυτότητάς τους.
Το γεγονός αυτό έδωσε στους Σέρβους τη δυνατότητα να ελπίζουν σε ένα πιο
εξασφαλισμένο μέλλον και η Εκκλησία να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Παράλληλα
με την ανασύσταση του Πατριαρχείου Πεκίου, ξεκίνησαν και οι διαδικασίες ανακαίνισης
και ανοικοδόμησης πολλών άλλων εκκλησιών και μονών καθώς επίσης επήλθε και
αναγέννηση του μοναχικού βίου. Με πρωτοβουλία του ιδίου του Μακαρίου
ανοικοδομήθηκε, το έτος 1561, και εικονογραφήθηκε το παρεκκλήσι της μονής Πεκίου.
Λόγω της διακοπής της λειτουργίας των τυπογραφείων, προωθήθηκε και το έργο της
αντιγραφής πολλών παλαιών βιβλίων, στο πλαίσιο του οποίου δημιουργούνται σε διάφορες
μονές ολόκληρα κέντρα αντιγραφής, από τα οποία προέρχονται σήμερα πλείστα πολύτιμα
και σπάνια χειρόγραφα. Οι μονές είναι αυτές που θα αποτελέσουν πλέον τα κέντρα της
πνευματικής και κοινωνικής ζωής των Σέρβων και η Εκκλησία είναι αυτή που θα
συμβάλλει καθοριστικά στην πνευματική αναγέννηση του σερβικού λαού.
Για πρώτη φορά μετά την κατάκτηση της Σερβίας από τους Οθωμανούς οι Σέρβοι
είχαν μια κοινότητα στην οποία άνηκαν. Και αυτή ήταν η Εκκλησία τους, το Πατριαρχείο
Πεκίου στο Κοσσυφοπέδιο. Από εκείνη τη στιγμή η Σερβική Εκκλησία υπερέβη τον
αποκλειστικά πνευματικό χαρακτήρα της. Πέτυχε να διατηρήσει όχι μόνον την πίστη αλλά
και την εθνική ταυτότητα του σερβικού λαού στους δύσκολους αιώνες που ακολούθησαν.
Διατήρησε την πνευματική υπόσταση του λαού και τον προστάτευσε από τον εξισλαμισμό.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία των Σέρβων σε αντίθεση προς το κατακτητικό Ισλάμ,
διατήρησε αδιάσπαστη την αμυντική και απελευθερωτική ιδέα στον λαό. Από τότε λοιπόν
οικοδομούνται και οι σχέσεις μεταξύ της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησία και του σερβικού
λαού για την διατήρηση της εθνικής ιδέας και της κρατικής παραδόσεως. Το έθνος
18 Јиречек 1959, 390
19 Грујић 1921, 85-86
20 Δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Μακάριου Σοκόλοβιτς πριν γίνει
πατριάρχης. Ορισμένοι ιστορικοί αναφέρουν ότι εκάρη μοναχός στη μονή Μιλέσεβο, όπου,
αργότερα, έγινε και ηγούμενος. Άλλοι, πάλι, υποστηρίζουν ότι ήταν ηγούμενος της μονής
Χιλανδαρίου. Όμως όλοι οι ιστορικοί συμφωνούν στην εκτίμηση ότι η ανασύσταση του
Πατριαρχείου Πεκίου (1557), που αποτελεί εξαιρετικά σπουδαίο γεγονός στην ιστορία του σερβικού
λαού και της Εκκλησίας του, έγινε από τον πατριάρχη Μακάριο (Σοκόλοβιτς). Και αυτό χάρη στις
προσπάθειες του αδελφού του Μεχμέντ-πασά. Λόης 2008 a, 69-70
21 Λόης 2008 a, 70
22 Батаковић 2000, 111
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χρησιμοποίησε την Εκκλησία για να μπορέσει να διατηρήσει τα βασικά χαρακτηριστικά
του και η Εκκλησία ανταποκρίθηκε με την ανάληψη πρωτεύοντος ρόλου στην αντίσταση.
Έτσι, η Εκκλησία κατέστη ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του παλαιού μεσαιωνικού κράτους
και της επιβιώσεως της εθνικής ιδέας στην υπόδουλη σερβική κοινωνία. Επί πλέον, κατά
μία μακράν περίοδο της Οθωμανοκρατίας, η Σερβική Εκκλησία, οργανωμένη στο
Πατριαρχείο Πεκίου, υπερέβη τα παλαιά δικαιωματικά όρια του μεσαιωνικού κράτους και
ενεκολπώθη ολόκληρο το σερβικό έθνος και πέραν των παλαιών συνόρων της περιόδου
των Νεμάνια.
Την περίοδο αυτή υπήρξε ριζική αναδιοργάνωση και μεταρρύθμιση στην
Εκκλησία της Σερβίας. Επιπλέον ο πατριάρχης Μακάριος πέτυχε από τον σουλτάνο την
έκδοση χαττισερίφ, με το οποίο η κεφαλή του Πατριαρχείου Πεκίου αποκτούσε προνόμια
παρόμοια με εκείνα που είχε μόνο ο Οικουμενικός Πατριάρχης και, ως εκ τούτου, ήταν όχι
μόνον ανώτατος εκκλησιαστικός άρχων αλλά και πολιτικός ηγέτης του λαού του.23 Ο
Πατριάρχης ονομαζόταν “millet-basa” δηλ. “Εθνάρχης”,24 και απολάμβανε ιδιαίτερα
προνόμια από μέρους της Υψηλής Πύλης,25 υπό την αυτονόητη, βέβαια, προϋπόθεση
πλήρους αφοσίωσης στο πρόσωπο του Σουλτάνου. Όλη την περίοδο αυτή η Σερβική
Εκκλησία είχε ισχυροποιήσει την θέση της και διατηρούσε ανέπαφη την εσωτερική δομή
και οργάνωσή της. Το γεγονός αυτό συνέβαλε και στην διατήρηση των υγιών σχέσεων
μέσα στην ίδια την Εκκλησία, στην ενότητά της και στις αγαστές σχέσεις της με την
Οθωμανική αυτοκρατορία. Ο Πατριάρχης ήταν πρόεδρος της κληρικολαϊκής συνόδου.
Ήλεγχε και διοικούσε τη Σερβική Εκκλησία διά μέσου των αρχιερέων της και ορισμένων
άλλων Σέρβων αρχόντων. Έτσι, δεν ήταν μόνον συμβολικά επικεφαλής του έθνους, αλλά
και ουσιαστικά.26
Η Εκκλησία παρουσίαζε στους Οθωμανούς ως αποκλειστικό έργο της την
ποιμαντική φροντίδα των πιστών της και λόγω των προνομίων που είχαν παραχωρηθεί δεν
εμποδιζόταν άμεσα η λειτουργία της από την κεντρική εξουσία, όμως στην ουσία ο ρόλος
της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ήταν Εθνικός. Έτσι, δεχόταν την υποταγή και
αναγκαστική συνύπαρξη με τους Οθωμανούς. Σε καμιά όμως περίπτωση, η στάση αυτή της
Σερβικής Εκκλησίας -εκτός ελαχίστων περιπτώσεων- δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως
δουλοφροσύνη, εθελοδουλία και οθωμανοφιλία. Για την Εκκλησία, εκείνο που θεωρείται
έκπτωση και πτώση από τις πατροπαράδοτες αξίες και τα ανθρωπιστικά ιδεώδη είναι η
ταύτιση καθοιονδήποτε τρόπο με το τυραννικό καθεστώς και όχι η επιβαλλόμενη
συνύπαρξη μαζί του.27
Το έτος 1571 ο Μακάριος αποσύρθηκε από τον πατριαρχικό θρόνο, λόγω
ασθένειας, όπως άφησαν να εννοηθεί, παραχωρώντας τον στον ανιψιό του Αντώνιο
(Σοκόλοβιτς 1571-1575), μητροπολίτη Ερζεγοβίνης.28 Όμως, απ’ όσα μπορούμε να
αποκρυπτογραφήσουμε, αποσύρθηκε από το θρόνο όχι μόνο για λόγους υγείας, αλλά διότι
ήθελε να ενισχύσει και πολιτικά τους Σέρβους και να αποφευχθούν τυχούσες προστριβές
μετά το θάνατό του.29 Τον Αντώνιο διαδέχθηκε ο επίσης συγγενής Γεράσιμος (Σοκόλοβιτς
23 Слијепчевић 1962, 315
24 Костић 1961, 48
25 Ταξίδευε έφιππος, πολυτελέστατα και με τα διακριτικά του εμβλήματα. Είχε σωματοφύλακες και
πλούσια στολισμένη άμαξα.
26 Mирковић 1965, 97-106
27 Μεταλληνός 2008, 175
28 Λόης 2008 a, 71-72
29 Στη μονή Μπάνια σώζεται μια τοιχογραφία, η οποία παρουσιάζει τον Μακάριο να παραχωρεί τον
θρόνο στον Αντώνιο, ο οποίος παρέμεινε επικεφαλής της Σερβικής Εκκλησίας έως το 1575.
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1575-1586), μετά τον οποίο έρχεται στον θρόνο ένας άλλος της οικογένειας Σοκόλοβιτς, ο
Σαββάτιος (1586-1589), ο οποίος ήταν και αυτός μητροπολίτης Ερζεγοβίνης. Όλη αυτή την
περίοδο των Σοκόλοβιτς, από το έτος 1557 έως το 1589, αλλά και την μετέπειτα περίοδο
του Πατριάρχη Ιερόθεου (1589-1591) αλλά και του Φιλίππου (1591-1592), η Σερβική
Εκκλησία είχε αγαστές σχέσεις με τους Οθωμανούς και ήταν ισχυρή τόσο στην εσωτερική
οργάνωση όσο και στην λειτουργία της. Η πολιτική των συμβιβασμών ολοκληρώθηκε, το
έτος 1592. Τότε είχαν αποκρυσταλλωθεί πλέον δύο ισχυρές τάσεις: α) της συνέχισης της
αναγκαστικής συνύπαρξης, και β) της δυναμικής αντίστασης, η οποία τελικά και κέρδισε
έδαφος με την άνοδο στον Πατριαρχικό θρόνο του ελληνικής καταγωγής Ιωάννη Καντούλη
(1592-1613). Ο Ιωάννης είναι αυτός που εγκαινίασε την πολική της αμφισβήτησης και
ήταν υπέρ του μαζικού αγώνα για την ελευθερία.
Συνοψίζοντας μπορούμε μετά βεβαιότητας να υποστηρίξουμε ότι την περίοδο της
Οθωμανοκρατίας ο καταδυναστευμένος σερβικός λαός δεν απώλεσε την ιστορική μνήμη
του χάρις στην Ορθόδοξη Εκκλησία του. Η πάλη για την καθημερινότητα και την επιβίωση
του έθνους αναζήτησε παρηγοριά στους μύθους, τα έπη και τις παραδόσεις του λαού. Όλα
αυτά τα διατήρησε η Εκκλησία ώστε να εδραιωθούν για αιώνες στην λαϊκή μνήμη.
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Георгиос Нектариос Лоис
ЗНАЧАЈ ОБНОВЕ ПЕЋКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ (1557)
У ОЧУВАЊУ ВЕРЕ И НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА СРБА
У ВРЕМЕ ОТОМАНСКЕ ВЛАДАВИНЕ
У студији је истакнут допринос Српске православне цркве у очувању вере и
националног идентитета српског народа у периоду Отоманског царства. Српска
православна црква је та која је успела да очува традицију, вредности и веру народа.
Културна и друштвена делатност Српске православне цркве почиње са обнављањем
Пећке патријаршије (1557) и има пресудни допринос у даљем историјском развоју
Срба. Велики значај у томе имала је породица Соколовић. Црква је једина
институција која се одржала у животу у време отоманске владавине и која је преузела
на себе одговорност политичког и духовног опстанка српског народа.
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СРПСКА ЦРКВА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
У НАЦИОНАЛНИМ ПЛАНОВИМА УСТАВОБРАНИТЕЉА
(1842–1858)
1

Апстракт: После завршетка борби са Турцима и стварања Кнежевине
Србије, српски народ на Косову и Метохији нашао се у веома тешком положају. У
тим немирним временима, многе српске цркве биле су порушене, а свештеници које
су турске власти и муслиманско становништво доживљавали као српске устанике,
похапшени су или побијени. Препуштена на милост и немилост фанатизованим
Арбанасима и турским властима, српска Црква је за помоћ могла да се обрати
једино Кнежевини Србији. Слање помоћи српској Цркви на Косову и Метохији, које је
почело за време прве владавине кнеза Милоша Обреновића, наставило се и за време
владе уставобранитеља у Србији. Уставобранитељска влада пружила је значајну
подршку и помоћ српском народу и његовој цркви на Косову и Метохији, што је било
од великог значаја за његов опстанак на овом подручију.
Кључне речи: Косово и Метохија, српска Црква, Кнежевина Србија, помоћ,
турске власти, уставобранитељи.
***
После добијање хатишерифа из 1830. године, Србија није више била
побуњена област Османског царства. Србија је постала аутономна кнежевина чији су
положај штитили међународни уговори између Русије и Турске. Ослободитељ од
Турака и народни вођа, кнез Милош владао је Србијом као својим домаћинством. Док
је Србија била у сукобу са Турском, Милошев патернализам су сви подржавали.
Међутим, када су установљени статус и територија Србије, кнез Милош се суочио са
опозицијом. Ови нови образовани људи са другачијим идејама нису се слагали са
деспотизмом кнеза Милоша. У Србији је уследило неколико буна и 1839. године кнез
Милош је напустио Србију и отишао у изгнанство. После кнеза Милоша, за кратко
време, Србијом су владала два његова сина. Први, кнез Милан, умро је од
туберкулозе, док је други син, кнез Михаило морао да сиђе са престола 1842. године,
јер је мимо очекивања великашке олигархије одбио да буде попустљива фигура. За
српског владара скупштина је изабрала Вождовог сина, Александра Карађорђевића.
До 1858. године у Србији је стварну власт имала група политичара, коју је српска
1 Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије Српска нација – интегративни и дезинтегративни
процеси (Ев. бр. 177014).
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јавност назвала уставобранитељима2.
Иако су уставобранитељи дошли као Портини савезници, који су често и
јавно исказивали своје туркофилство, у њиховој спољној и, нарочито, националној
политици уочава се један интересантан парадокс. Наиме, и поред тога што су
поједини уставобранитељи (попут председника српске владе Аврама Петронијевића)
били убеђени туркофили и окренути ка Порти, и службени и неслужбени кругови у
Кнежевени Србији, још на самом почетку уставобранитељског режима, показали су
велико интересовање за спровођење српске заграничне политике у Турској3.
Уставобранитељи су се залагали за државу у којој се поштују закони и право.
Користећи се положајем који су стекли, изградили су сопствени концепт просвећене
европске владе. У Кнежевини Србији закон је постао основа сваког поступка државне
власти. Велика пажња била је посвећена развоју културе и просвете. Широм
Кнежевине отварају се школе, државни питомци шаљу се на школовање у
иностранству, почиње да се развија наука. За врло кратко време у Србији је основан
већи број културних и научних институција које су одиграле велику улогу у животу
српског народа у Србији и српским земљама под Турцима и Аустријом4. У јесен
1836. године, у Београду је била основана Богословија, чији је задатак био да спрема
младиће за свештеничко занимање. Настава у школи била је троразредна и као таква
остала је све до септембра 1844. године, када је била преуређена у четвороразредну.
Све до отварања Учитељске школе у Београду (1871), Београдска богословија,
образовала је и учитељски кадар за основне школе у Србији и за српске основне
школе у српским областима под Турцима.5.
За време владе кнеза Александра Карађорђевића (1842–1858), главну реч у
вођењу српске националне политике имао је Илија Гарашанин. Способан и
предузетан, Гарашанин је своју каријеру почео као трговац, затим је наставио као
официр прве српске стајаће војске, да би после промене династије у Србији он прво
постао Вучићев помоћник у Министарству унутрашњих дела, а затим по одласку
Вучића из Србије и министар6. Своје идеје по питању ослобођења српског народа у
Турској, Гарашанин је изнео у свом познатом спису Начертаније, које је
представљало први програм националне политике Србије у 19. веку. Гарашаниново
Начертаније полазило је од претпоставке да је турска царевина препуна слабости и
да ће се као таква за кратко време распасти. То је отварало могућност кроз
националне револуције балканских народа, насупрот интересима великих сила које
су желеле да поделе Балкан на своје интересне сфере, да балканске државе, у првом
реду Србија, постану једине суверене наследнице турских европских територија7.
Основна идеја од које је полазио Гарашанин била је та да је Србија мала држава и да
је као таква потпуно зависна од Турске. Србија је морала да нађе начин који би јој
омогућио да прошири своју територију, јер би она у супротном имала веома мале
шансе да опстане, а њена будућност би била веома неизвесна8. Марта 1849. године,
Илија Гарашанин је са својим сарадницима саставио Устав политичке пропаганде
имајући се водити у земљама славено-турским. Маја 1850. године извршена је
2 Чубриловић 1958, 146–149; Вучковић 1957, 9–10.
3 Стојанчевић 1993, 149–150; Недељковић 2012, 29–30; Страњаковић 1952, 96–99.
4 Џамбазовски 1979, 17–19.
5 Војводић 1989, 63–64.
6 Ћоровић 1993, 593.
7 Страњаковић 1936, 4–6; Стојанчевић 1993, 148–150.
8 Љушић 1993, 95.
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допуна Устава којим је добио Топографическо Штатично Описаније они наија
севернога предела у којима је уредно заведена пропаганда9 .
До лета 1850. године била је организована мрежа српских агената и њихових
сарадника у областима које су биле обухваћене српским пропагандним радом.
Дужност „начелника“ у Призренској, Ћаковачкој и Пећкој нахији, вршио је Тоне
Симић, полицијски пандур на рашком ђумруку, који је важио за особу са одличним
везама са оне стране турске границе10. Српски повереници за Биорски и Васојевићки
крај били су дечански калуђери Антим и Агатангел, док је српски повереник за Нови
Пазар, Нову Варош и Сјеницу био поп Илија из Лопижа. Српски повереник за
Вучитрнску и Митровачку нахију био је Максим Н. (родом из Хрватске), док је
српским пропагандним радом у Приштинској и Митровачкој нахији руководио Васа
Ђорђевић, трговац из Приштине11. Рад српских повереника и агената био је од
пресудног значаја за успех српске пропаганде. Без њиховог ангажовања на терену
многи српски пропагандни планови не би имали никакав значај. Један од поузданијих
српских повереника на Косову и Метохији, био је свештеник Марко Аврамовић. Он
је у периоду од 1833. до 1850. године, више пута боравио на Косову, највише у
Вучитрну, где је службовао, прво као учитељ, а затим као свештеник12. Био је у
сталном контакту са српском владом, а по његовим речима, одржавао је преписку и
са српским кнезом Александром Карађорђевићем. Имао је значајно учешће у
покрету српских подкопаоничких села против арбанашко-турских зулума који су
избили у мају 1840. године13.
Настављајући свој рад започет 1844. године, уставобранитељска влада
проширила је поље рада српске заграничне акције у Османском царству. У току 1848.
године јавила су се два веома занимљива пројекта која су, поред побољшања
положаја српског народа у Турској, предвиђала и обнову српске Цркве у Старој
Србији. Први пројекат саставио је Константин Николајевић, српски капућехаја у
Цариграду и он се односио на стварање српског вице-краљевства. Николајевић је у
свом мемоару предлагао преуређење Турске у дуалистичку монархију, где би
Османско царство било састављено из две државе: из „Азијске Турскe“ и „српских
сједињених држава“. Други пројекат био је предлог Јована Мариновића, незваничног
српског агента у Паризу, о увођењу грађанских реформи у Турској, којима би се
поправио веома тежак положај хришћана у Отоманској царевини14.
У сваком српском политичком плану о заграничној акцији у Турској, српској
Цркви у Турској поклањана је значајна пажња. Разлози за такав став били су
вишеструке природе. Српска Црква је била дубоко уткана у свест српског народа и
представљала је темељ друштвеног и политичког живота Срба на Косову и Метохији.
Чињеница да је на овом простору у време доласка Турака постојало 266 цркава и 19
манастира у потпуности оправдава епитет Косова и Метохије као свете српске
земље15. Историјски догађаји који су прохујали преко овог простора, задали су јаке
9 Јовановић 1941, 73–74.
10 Архив Србије (даље: АС), Лични фонд Илије Гарашинина, бр. 654, Предлози Томе
Ковачевића, Београд 20. март 1850.
11 Исто, бр. 649, СП, No 39, Годишњи извештај Томе Ковачевића о вођењу политичке
пропаганде у пределима славено-турским, Београд 25. мај 1850.
12 Исто, бр. 782, Марко Аврамовић – Илији Гарашанину, Пожега 24. 1851.
13 Архив Косова и Метохије (даље: АКМ), збирка Стојана Зафировића (даље: СЗ), XXXVI, к15-1851, Марко Аврамовић Цемовић – Друштву српске словесности, Пожега 24. август 1851.
14 Љушић 1993, 103–107; Недељковић 2012, 31.
15 Перуничић 1989, 5.
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ударце српској православној цркви. Прва и Друга сеоба Срба, ратна разарања,
укидање Пећке патријаршије, арбанашко-турски зулуми, проблеми са грчким
митрополитима, све је то заједно довело српску Цркву у веома тежак положај. Многи
манастири су били опљачкани, многе цркве порушене, а свештеници прогањани и без
икакве заштите. Ниже свештенство је било лишено скоро сваког образовања тако да
се по томе врло мало разликовало од обичних сељака. Истовремено, непостојање
монашког подмлатка претило је да заувек угаси велике српске задужбине на Косову и
Метохији16.
У религиозни живот хришћанских поданика османска власт се званично није
мешала. Кораном и верским канунима положај хришћана у Турској био је прецизно
одређен. Тачно је било прецизирано како и под којим условима потчињено
хришћанско становништво може обављати богослужење, прослављати празнике,
одржавати храмове и издржавати свештенике. Турским властима је припадало право
избора патријарха, архиепископа и митрополита, као и давање дозвола за подизање
нових цркава, односно обнављање порушених или запуштених цркава и манастира17.
Представницима великих сила, Порта је званично истицала да османска држава
признаје легалност хришћанских верских институција и обичаја, да забрањује
политику насилног исламизирања од стране званичних државних органа и
муслиманских верских лица и да пружа потпуну законску заштиту за очување
личности и имовине хришћанских верских старешина. Међутим, у пракси, ствари су
стајале потпуно другачије. И саме турске власти одувек су имале на уму првенствено
интересе ислама и биле су веома осетљиве на евентуалне политичке ставове
црквених великодостојника. Турске власти су, такође, ретко излазиле у сусрет
молбама хришћанских поданика за проширивање права и делатности хришћанског
богослужења. То се нарочито односило на употребу звона, зидање звоника, зидање
велелепних цркава и одржавање јавних литија18. Са сужавањем теократске основе
Турског царства, после 1829. године, у врховима државне управе почео је да слаби
прозелитизам и верски фанатизам турских власти. Међутим, насупрот овој званичној
либерализацији турске државне управе, стајао је изразити верски фанатизам ширих
слојева муслиманског друштва и врховне верске организације у Османском царству –
улеме19.
Укидањем Пећке патријаршије (1766) и Охридске архиепископије (1767),
српски народ у Турској дошао је под верску управу Цариградске патријаршије, која је
одмах у свим епископијама поставила Грке за епископе. У ферману о укидању Пећке
патријаршије, између осталог, писало је да се укида и само име Пећке патријаршије и
да се више никада неће успоставити укинута српска црква. На турском двору и у
Цариградској патријаршији се добро знало да Пећка патријаршија има изузетан
значај за српски народ у Турској. Због тога су обе стране чиниле све како би
спречиле њено обнављање. Тако су се у односу на српски народ подударили
интереси турских власти и грчке Васељенске патријаршије20. За одржавање
организације Цариградске патријаршије и признање њеног статуса у Османском
царству, турске власти су имале одређене политичке и финансијске интересе. Као
духовни вођа православних хришћана, Цариградска патријаршија је вршила контролу
16 Костић 1928, 56–60.
17 Недељковић 2014 а, 1350–1352; Стојанчевић 1991, 13–15.
18 Васиљевић 1938, 26–29.
19 Поповић 1996, 160–168.
20 Недељковић 2013, 867–868.
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друштвеног живота својих поданика и преко своје црквене организације имала увид у
конфесионална и друштвена збивања својих верника. Што се финансијских разлога
тиче, турске власти су приликом давања берата, као и приликом избора високих
црквених великодостојника (патријарха и митрополита) на име одобрења добијали
велике своте новца. Признавајући верски патронат Цариградске патријаршије над
православним хришћанима у Турској, турске власти су приморавале потчињене
хришћане да се у свему покоре њеним црквено-политичким ставовима који су
углавном били дириговани и одобравани на самој Порти21.
Укидањем Пећке патријаршије, та епархија је најпре била здружена са
Призренском и Скендеријском, а касније (1808), са Рашком епархијом. Од укидања
Пећке патријаршије, па до преласка рашко-призренске митрополије у руке Срба у
Призрену било је десет митрополита, од којих су само двојица (Јанићије и Хаџи
Захарије) били Срби, док су сви остали били Грци22. Од 1830. године, када је умро
српски митрополит Хаџи Захарије, па до 1896. године, на архијерејској столици у
Призрену измењало се шест грчких владика. То су били: Ананије (1830–1836),
Герман (1837–1840), Игњатије (1840–1848), Партеније (1849–1854) и Мелентије
(1854–1895)23. Дошавши на митрополитско место куповином положаја,
непознавајући српски језик и уз то готово непријатељски расположени према
словенској литургији и језику, грчки рашко-призренски митрополити оставили су
лоше успомене у српском народу. Антисловенско осећање грчки митрополити су
испољавали на различите начине. Крајем 18. века, рашко-призренски митрополит
Софроније захтевао је да се у српској цркви у Призрену богослужење врши само на
грчком језику. Овај захтев митрополита Софронија наишао је на оштро
супротстављање српске општине у Призрену, која није дозволила да се у њеној цркви
богослужење врши на грчком језику24. У рашко-призренској епархији, грчки
митрополити су увели обичај да им се приликом доласка у Призрен поклања по 50
гроша од нурије, док су од сваког свештеника узимали нову „синђелију“, а од народа
мирију, као и посебну таксу за одар и димницу коју је митрополит Ананије повећао
на 60 пара. Овај владика упамћен је и по томе што је покушао да, приликом свог
одласка из Призрена (1836), однесе српску митрополитску круну, митру ранијих
српских митрополита Јоаникија и Захарија која се чувала у Дечанима. Круна му је
силом била одузета и враћена у Дечане25. Описујући однос грчких митрополита
према Србима у Турској, поједини савременици су наводили да он „одише отвореним
непријатељством према Србима и према словенству уопште“26. Антисловенско
осећање грчки митрополити су показивали на различите начине. Тако је средином
1849. године рашко-призренски митрополит Партеније наредио да се разбије
надгробна плоча ранијег српског митрополита Јоаникија, док је словенску литургију
у Приштини назвао „варварским појањем“. Разбијену надгробну плочу митрополита
Јоаникија касније је обновио Сима Андрејевић Игуманов27. О томе какав је био став
грчких митрополита према Србима најбоље сведочи догађај који се десио августа
21 Јастребов 1929, 32–46.
22 Костић 1928, 58.
23 Станић 2003, 100.
24 Костић 1928, 60.
25 Недељковић 2011, 343.
26 АС, Митрополија Београдска (даље: МБ), 1857, No 8, Никола Мусулин – Београдском
митрополиту Петру, Призрен 14. децембар 1856.
27 Радосављевић 2013, 16–17; Срећковић 1881, 4–38.
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1845. године у Призрену. Желећи да у овом граду, који је важио за један од најјачих
економских центара у Старој Србији, успоставе трговачке везе, у Призрен су стигли
два српска трговца из Врања, Миша Николић и његов рођак Никола. Када су дошли у
Призрен, тамошњи трговци су их замолили да оду код владике и да га замоле да
смањи мирију. Када је владика Игњатије чуо молбу српских трговаца, он је одмах
отишао код призренског Сераскер-паше где је за ове трговце изјавио да су то српски
и руски шпијуни послати да дижу народ на буну. После овакве оптужбе, Турци су
посекли Мишу и Николу, а шест највиђенијих српских трговаца из Призрена
ухапсили и послали у прогонство28.
После завршетка борбе са Турцима и стварања Кнежевине Србије, српски
народ на Косову и Метохији нашао се у веома тешком положају. У тим немирним
временима, многе српске цркве су биле порушене, а свештеници које су турске
власти и муслиманско становништво доживљавали као српске устанике похапшени
или побијени. Положај српске Цркве на Косову нарочито је био угрожен за време
управе Јашар-паше Џинића. Он је немилосрдно прогањао српске свештенике, а многе
цркве је претворио у џамије. Забранио је богослужење у манастиру Грачаници, а
затим је наредио да се са ове српске богомоље скине оловни кров, тако да је манастир
био потпуно запуштен29. Поред манастира Грачаница, велике невоље са Арбанасима
имао је и манастир Дечане. За време арбанашког устанка 1844/45. године, Арбанаси
су напали и опљачкали Дечане и Пећку патријаршију, а неколико калуђера су убили.
Маја 1847. године, братство манастира Дечане поново се нашло на удару Арбанаса,
који су убили два калуђера и однели манастирске ствари у вредности од 10.000
гроша30. О томе колико је био јак притисак Арбанаса на манастир Дечане, најбоље
говоре речи руског конзула Јастребова да су дечански муслимани јавно критиковали
своје прадедове због тога што нису потурчили дечански манастир и претворили га у
џамију31.
Догађаји везани за Кримски рат нису заобишли Косово и Метохију. Турске
власти су покушале да у пећком и ђаковачком округу мобилишу што већи број
Арбанаса и да их пошаљу у рат против Русије. Међутим, то није никако одговарало
Арбанасима који су на све могуће начине избегавали одлазак у рат, па су се косовскометохијске планине напуниле арбаншким одметничким четама. У време трајања
Кримског рата, курс Високе Порте у унутрашњој политици имао је изразито
антисловенски карактер. На простору Косова и Метохије, турске власти су завеле
веома оштру контролу над српским становништвом, тако да су многи виђенији Срби
били ухапшени и бачени у тамницу32. Кримски рат донео је велике невоље српским
црквама и манастирима на Косову и Метохији. Притиснуте од фанатизованих
муслимана, велике српске задужбине Пећка патријаршија и манастир Високи Дечани
налазили су се на рубу егзистенције. Како је због опште анархије која је владала у
тим крајевима, манастир Дечане био одсечен од осталих српских насеља у Метохији,
братство манастира је било принуђено да позајмљује новац од локалних арбанашких
28 АС, Министарство иностраних дела–Инострано одељење (даље: МИД-И), 1845, Ф I, Р No
223, No 1283, Алексинац 13. август 1845.
29 АС, Фонд Љубомира Ковачевића (даље: ЉК), бр. 1637, Липљан 2. јули 1834.
30 Недељковић 2012, 39.
31 Јастребов 1995, 226–228.
32 АС, Министарство просвете и црквених дела, Просветно одељење (даље: МПс-П), ф III, арх
279, Серафим Ристић–Попечитељству просвете Кнежевине Србије, Високи Дечани 3. октобар
1854.
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и турских зеленаша, тако да се за кратко време манастир оптеретио дугом који је
износио 150 кеса новца. Добар део овог новца отишао је на „гошћење“ локалних
арбанашких старешина, које су са својом бројном пратњом често долазиле у
манастир и ту о манастирском трошку остајале недељама33.
Препуштена на милост и немилост фанатизованим Арбанасима и турским
властима, српска Црква је за помоћ могла да се обрати једино Кнежевини Србији.
Слање помоћи српској Цркви на Косову и Метохији почело је за време прве владе
кнеза Милоша Обреновића и састојало од: слања новца, црквених књига и утвари и
давања дозвола за прикупљање милостиње по Србији. Српски кнез Милош је, кад год
су то околности дозвољавале, помагао српске цркве и манастире на Косову и
Метохији. Његовом заслугом 1836. године, био је обновљен манастирски конак у
Високим Дечанима, а манастирском братству била послата значајна материјална
помоћ34. Захваљујући интервенцији кнеза Милоша, призренски феудалац Махмудпаша Ротул је под своју заштиту ставио манастир Дечане и извесно време га штитио
од напада арбанашких банди. За разлику од Махмуд-паше Ротула, кнез Милош није
никада успео да успостави боље односе са приштинским феудалцем Јашар-пашом.
Разлог за то налазио се у великом прогону српског становништва и српске
православне цркве на Косову и Метохији који је систематски вршио Јашар-паша35.
Пружање помоћи српској Цркви на Косову и Метохији наставило се и за време
уставобранитељске владе. Да би помогла оправку оштећеног крова манастира Пећке
патријаршије, српска влада је јуна 1847. године послала новчану помоћ овом
манастиру у износу од 100 цесарских дуката36. Отприлике у исто време, српска влада
је са 5.000 чаршијских гроша помогла братству манастира Високи Дечани да набави
нови кивот37. Захваљујући залагању српског државника Илије Гарашанина, манастир
Пећка патријаршија је средином 1852. године добио новчану помоћ у износу од 200
цесарских дуката, ради оправке манастирске зграде која је претрпела оштећења
приликом земљотреса38. Нову новчану помоћ, ова српска светиња је добила две
године касније, када је решењем Совјета, братству манастира било послато још 100
дуката у злату39. Истовремено, решењем Совјета, монасима манастира Високи
Дечани и Пећка патријаршија било је дозвољено да купе милостињу по Србији, што
је за ове манастире било од великог значаја. Тако је јеромонах Јосиф из манастира
Дечани отишао у Ваљевску нахију и тамо сакупио петнаест кеса новаца, док је
јеромонах Антим за потребе Пећке патријаршије сакупио 16. 000 гроша40. Пар година
33 АС, МБ, 1854, бр 231, П No 225, Попечитељство просвете и црквених дела–београдском
митрополиту, Београд 20. март 1854; АС, МИД-И, 1855, ф I, р 113, в No 989, кнез Александар
Карађорђевић–Совјету, Београд 28. октобар 1854.
34 АС, Државни Савет (даље: ДС), 1854, бр. 80, в No 228, кнез Александар Карађорђевић–
Совјету, Београд 14. март 1854.
35 Стојанчевић 1990, 15–18.
36 АС, ДС, 1847, бр 251, в No 893, кнез Александар Карађорђевић–Совјету, Крагујевац 19. јуни
1847.
37 АС, МБ, 1847, бр. 515, Попечитељство просвете и црквених дела–Београдској Митрополији,
ЕNo 576, Београд 1. август 1847; АС, МИД-В,1847,Ф IV, р 135, в No 228, Крагујевац 19. јуни 1847.
38 Исто, 1852, бр 455, в No 1030, Совјет–кнезу Александру Карађорђевићу, Београд 24.
октобар 1852.
39 АС, МБ, 1854, бр 231, П No 225, Лазар Арсенијевић–београдском митрополиту, Београд 20.
март 1854.
40 Исто, 1851, Е No 84, Митрополија Београдска–братству манастира Пећке патријаршије,
Београд 3. фебруар 1851.
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касније, јеромонах Антим је поново сакупљао милостињу по Србији и тада је за овај
српски манастир, сакупио 340 цесарских дуката41. Одлуком Државног савета
Кнежевине Србије, братство манастира Дечани је у току 1854. године два пута
добило новчану помоћ у укупном износу од 300 дуката цесарских42. Поред великих
српских задужбина манастира Дечани и Пећке патријаршије, новчану помоћ од
српске владе добијали су и остали манастири и цркве на Косову и Метохији. Тако је
1850. године, манастиру Грачаница на име помоћи било послато 2.500 гроша43, док је
1851. године новчана помоћ била послата манастиру Св. Марка (2000 гроша)44 и
манастиру Св. Тројице (30 цесарских дуката) код Призрена45. Наредне 1852. године
решењем српске владе, новчану помоћ у износу од 50 талира, добили су манастир
Грачаница и српска црква у Вучитрну46. Том приликом, овим српским богомољама
била је послата и једна количина црквених књига и два пара свештеничких одежди47.
Намера руског цара Николе I да реши Источно питање у корист Русије,
сукобила је Руско царство са Турском и западноевропским силама. Западноевропска
коалиција коју су сачињавале: Француска, Енглеска, Аустрија, Пруска и Сардинија,
нису желеле да допусте Русији да оствари своје политичке и војне интересе у
Источном Средоземљу, Мореузима и Средњој Азији. Због тога су ове државе, у
првом реду Француска и Енглеска, активирале своје поморске и копнене снаге и
похитале у помоћ Турској. Париски мировни конгрес (30. март 1856) задао је снажан
ударац руској спољној политици. Русија је тада и формално изгубила дотадашњу
пресудну улогу коју је имала у Источном питању, док су силе победнице добиле
право да регулишу сва питања која су се односила на Турску48.
Завршетак Кримског рата и свечано проглашење Хатихумајуна нису ни у
чему поправили положај српског становништва на Косову и Метохији. Све те бројне
реформе које су великодостојници Високе Порте громогласно најављивали, остале
су попут обећања датих Гилханским хатишерифом, само мртво слово на папиру. Ово
је нарочито важило за немирну област Старе Србије где су царски фермани
представљали само обичан комад хартије, без икаквог другог значаја49. Завршетак
Кримског рата и потписивање Париског мировног уговора довели су до какве-такве
стабилизације политичких прилика у Османском царству, што је омогућило српској
влади да настави са пружањем помоћи српској Цркви у Турској. Тако је већ у марту
41 Недељковић 2012, 39.
42 АС, МБ, 1847, бр. 515, Попечитељство просвете и црквених дела–Београдској Митрополији,
ЕNo 576, Београд 1. август 1847; АС, МИД-В, 1847, Ф IV, р 135, в No 228, Крагујевац 19. јуни
1847. АС, Државни Савет (даље: ДС), 1854, бр. 80, в No 228, кнез Александар Карађорђевић–
Совјету, Београд 14. март 1854.
43 АС, ДС, 1850, р 21, в No 850, кнез Александар Карађорђевић–Совјету, Београд 8. априла
1850.
44 Архив Српске академије наука и уметности (даље: АСАНУ), Историјска збирка (даље: ИЗ),
бр.1356/7051, Призрен 4. август 1851; АС, МБ, 1851, Е No 386, Митрополија Београдска–
братству манастира Св. Марка код Призрена, Београд 21. јула 1851.
45 АС, ДС, 1851, р 60, в No 311, кнез Александар Карађорђевић–Совјету, Београд 3. април
1851.
46 АС, МПс-П, 1861, ф IV, р.835, в No 1190, кнез Александар Карађорђевић–Попечитељству
просвете и црквених дела, Београд 29. новембар 1852.
47 АС, МИД-И, 1853, ф I, р 48, П No 1691, Попечитељство просвете и црквених дела–
Попечитељству иностраних дела, Београд 12. јануар 1853.
48 Јакшић, Вучковић 1963, 13.
49 Микић 1988, 22.
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1856. године, захваљујући иницијативи српског митрополита Петра, манастиру
Грачаница била послата новчана помоћ у износу од 100 дуката у злату50. Српска
влада наставила је да помаже братство манастира Високи Дечани које је у току 1856.
године добило новчану помоћ у укупном износу од 700 дуката. Те исте године,
српска влада је помогла и српској црквено-школској општини у Призрену, којој је за
изградњу цркве Св. Ђорђа у Призрену послала новчану помоћ у износу од 150
дуката. Највеће заслуге за добијање ове новчане помоћи имао је рашко-призренски
митрополит Мелентије, који је више пута писао српском митрополиту Петру,
Министарству просвете и Совјету и од њих тражио новчану помоћ за довршење
призренске цркве51. Јуна исте године новчану помоћ добила је и православна
црквено-школска општина у селу Будисавци. По наређењу српске владе овој
општини је за довршење храма „Преображење Господње“, била послата новчана
помоћ у износу од 50 цесарских дуката52.
Српска влада је и 1857. године, наставила са пружањем помоћи српској
Цркви на Косову и Метохији. Тако је почетком маја 1857. године, решењем кнеза
Александра Карађорђевића, српској општини у Ђаковици за оправку цркве „Успење
Пресвете Богородице“ била послата помоћ у износу од 100 дуката. Осим новца, за
потребе цркве у Ђаковици, било је послато и осам богослужбених књига. Јуна 1857.
године, одлуком кнеза Александра Карађорђевића, за поправку конака манастира
Грачаница била је одобрена сума у износу од 100 цесарских дуката53. У жељи да
помогне овај манастир који је представљао црквени и културно-национални центар
Срба на Косову, Министарство просвете је самоиницијативно прикупило 1.200
пореских гроша и за тај новац набавило четири црквене књиге (два Апостала и два
Јеванђелија), које је потом послало овом манастиру54. Министарство просвете је у
току 1857. године новчано помогло и манастир Св. Тројице Русеничке који се
налазио у Призренској нахији. Овај манастир добио је новчану помоћ у износу од 100
дуката, а новац је предат духовнику овог манастира, оцу Јеротију, који је у то време
боравио у Београду. Октобра 1857. године, Министарство просвете је на иницијативу
српског митрополита Петра у новцу и црквеним књигама помогло и манастир „Св.
Мученице Марине“, који се налазио код Елбасана у Албанији. Старешини овог
манастира, оцу Харалампију, који се тада налазио у Београду где је просио
милостињу за свој манастир, дата је новчана помоћ у износу од 20 цесарских дуката и
13 црквених књига55. Да би додатно помогло братству манастира Високи Дечани,
Министарство просвете је омогућило архимандриту Серафиму и јеромонаху Кирилу
да за потребе манастира Дечани сакупљају милостињу по Србији. Дечански монаси
су сакупили 400 дуката у злату, које је потом братство манастира искористило за
оправку манастирске зграде56.
Увидевши да српске цркве и манастири у Турској трпе велику оскудицу у
црквеним књигама, Министарство просвете је почетком августа 1857. године
50 Крестић, Љушић 1983, 6.
51 Недељковић 2014 б, 406.
52 АС, ДС, 1856, р 505, No 952, кнез Александар Карађорђевић–Совјету, Београд 2. јуни 1856.
53 Крестић, Љушић 1983, 37–40.
54 АС, МПс-П, 1857, р 64, П No 112, Попечитељство просвете и црквених дела–
Попечитељству финансија, Београд 23. јануар 1857.
55 Недељковић 2012, 144–145.
56 АС, Министарство иностраних дела, Внутрено одељење (даље: МИД-В), 1857, ф IV, р 270,
No 615, Совјет–кнезу Александру Карађорђевићу, Београд 16. децембар 1857; АС, МБ, 1857,
бр. 343, Митрополија београдска–манастиру Високи Дечани, Београд 14. јуни 1857.
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предложило српској влади да у буџету Кнежевине Србије одобри посебну суму у
износу од 2.566 форинти и 40 кр. у сребру. Овај новац био је предвиђен за штампање
црквених књига, а утрошио би се тако, што би се од сваке црквене књиге штампало
по 100 примерака, чиме би се по мишљењу министарства за више година решио овај
проблем. Овај предлог био је прихваћен тако да се са реализацијом овог посла почело
у јесен 1857. године57. У току 1858. године, новчану помоћ од стране српске владе
добили су српска православна општина у Призрену и братство манастира Пећка
патријаршија. Српској општини у Призрену је, ради завршетка изградње тамошње
цркве, била послата новчана помоћ у износу од 300 цесарских дуката, док је братству
манастира Пећка патријаршија, ради поправке два свода оловног крова, била послата
новчана сума у износу од 100 цесарских дуката58.
Пар година након завршетка Париског конгреса у Кнежевини Србији дошло
је до великих политичких промена. У самој Кнежевини, опозиција је узела маха у
свим сегментима српског друштва. Незадовољан одлукама уставобранитеља, народ је
изгубио поверење у српску владу, а нарочито у кнеза Александра Карађорђевића.
Када се Народна скупштина састала о Св. Андрији (због тога прозвана
Светоандрејска), свима је било јасно да се уставобранитељски режим неће одржати.
На седници одржаној 11. децембра 1858. године, Народна скупштина је донела
одлуку о збацивању кнеза Александра Карађорђевића и на подстрек обреновићеваца
прогласила за кнеза Милоша Обреновића59. Тиме је била завршена владавина
уставобранитеља у Србији. Иако су уставобранитељи заговарали вођење
помирљивије политике према Турској, они су значајан сегмент своје спољне
политике посветили заграничном раду у српским земљама под Турцима.
Уставобранитељска влада пружила је значајну подршку и помоћ српском народу и
његовој Цркви на Косову и Метохији, што је било од непроцењивог значаја за његов
опстанак на овој заветној српској земљи.
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Slaviša Nedeljković
SERBIAN CHURCH IN KOSOVO AND METOHIJA IN THE NATIONALPLANS
OF THE DEFENDERS OF THE CONSTITUTION (1842–1858)
After the end of the struggle with the Turks and the creation of the Principality of
Serbia, the Serbian people in Kosovo and Metohija were in a very difficult position. In
these troubled times, many Serbian churches were demolished and the priests that the
Turkish authorities and Muslim populations perceived as Serbian rebels were arrested or
killed. Left to the mercy of fanaticized Albanians and Turkish authorities, Serbian Church
could be addressed for help only to the Principality of Serbia. Send of assistance to the
Serbian Church in Kosovo and Metohija began during the first rule of Prince Miloš
Obrenović, and continued during the Defenders of the Constitution regime in Serbia.
Although representatives of that regime publicly often expressed their turkophile politics, in
their foreign and especially national policy reveals an interesting paradox. In fact, despite
turkophile politics, official and unofficial circles in the Principality Serbia at the beginning
of the Defenders of the Constitution regime, showed great interest in the implementation of
the Serbian politics in Turkey. Government provided significant assistance and support to
the Serbian people and Church in Kosovo and Metohija, which was of priceless importance
for its survival on this covenantal Serbian country.
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СТРАДАЊЕ МАНАСТИРА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
У ВЕЛИКОМ РАТУ*
Апстракт: Из разлога које није тешко одгонетнути, цркве и манастири
често су били места напада, у првом реду муслимана, али понекад и жртве похлепе
хришћана. У Првом светском рату, манастире на Косову и Метохији похарале су
окупациона аустроугарска и бугарска војска. У раду је, првенствено на основу
архивске грађе, приказан степен пострадалости српских манастира и указано је на
предмете и светиње од непроцењиве историјске, антикварне и уметничке
вредности чији је губитак ненадокнадив.
Кључне речи: Велики рат, манастир Патријаршија, Високи Дечани, Девич,
аустроугарска војска, бугарска војска, пљачка.
Први светски рат био је највећи сукоб у историји дотадашње људске
цивилизације. Када су војници 1914. године марширали кроз масе победнички
расположених посматрача одлазећи у битке, многи међу њима били су свесни да би
могли погинути, али не и да ће са њима бити сахрањен и читав начин живота1. Иако
по много чему чини прекретницу, Велики рат карактеришу и све оне особине које су
се односиле на већ виђене оружане сукобе и са којим је видљиво да човечанство није
далеко одмакло у схватању рата.
Рат је Краљевини Србији донео наставак крварења после два балканска рата,
битке на сопственој територији, епидемије, егзил владе и војске. Ратне операције са
почетка јесени 1915. године завршиле су се окупацијом Србије, што је значило
почетак великог страдања становништва и свих видова имовине. У плановима за
будућност Србије, током преговора са Централним силама 1915. године,
најрадикалнији приступ заступао је бугарски краљ Фердинанд Кобуршки који је
захтевао потпуну поделу Србије. Евентуално постојање остатака схватао је као
опасност, јер би то био простор на коме би се наставиле „руске смутње и интриге“
које би угрозиле мир на Балкану и подбадале Србе у Аустроугарској. Закључак
немачког амбасадора у Цариграду Метерниха био је да бугарски краљ „жели да
Србија као држава нестане са географске карте“2. Иако су Мађари били против
потпуног анектирања Србије и за прикључење појединих делова у оквиру
стратегијске исправке граница, са потпуним нестанком Србије, крајем новембра
1915. године, сложио се и Беч, јер за њега није долазило у обзир никакво друго
* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије Материјална и духовна култура Косова и Метохије.
(Ев. бр. 178028).
1 Брајзах 2009, 431.
2 Avramovski 1985, 186.
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решење, због босанских Срба3.
Северна Србија подељена је на две окупационе зоне: аустроугарску са
1.370.000 становника и бугарску са 952.000 становника. Граница између зона била је
на Великој Морави од Смедерева до Сталаћа, потом линијом Крушевац – Вукања –
Злата – Лебане – Липовица – Огоште – Гњилане – Бетина – Шар-планина – албанска
граница. Источни део Србије припао је Бугарској, којој су припале и Јужна Србија,
приштински и призренски округ. Од окупираног дела Бугарска је створила две зоне:
Моравску војно-инспекцијску област са седиштем у Нишу, на челу са генералом
Кутинчевим и војно-инспекцијску област са центром у Скопљу, под управом
генерала Петрова4.
Док је у бугарској окупационој зони српски народ присиљаван да
присуствује разним скуповима на којима су окупатори држали предавања и
доказивали постојање Моравске Бугарске, српска интелигенција суочила се са
питањем биолошког опстанка. У Врањском округу је само у 1915. години убијено 42
свештеника, 500 лица разне друге интелигенције и преко 3.000 осталих грађана. У
Сурдулици је убијено око 3.000 људи, а приликом Топличког устанка 1917. године
страдало је још око 13.0005.
Интернација становништва вршена је и са аустроугарске и из бугарске зоне.
Према аустријском извору од 30. августа до 10. новембра 1916. године интернирано
је 16.577 људи способних за војску, а размере аустроугарског удара на српски
етнички корупус могу се сагледати са податком да је 1. фебруара 1917. године у
заробљеничким логорима непријатељских држава било 154.630 заробљеника српске
националности6. У заробљеничким логорима у Бугарској почетком 1917. године било
је 187 српских официра и 31.492 војника, што је било 20,5% свих заробљених Срба
од стране непријатељских држава7.
Злочини у бугарској окупационој зони били су саставни део политике
денационализације, тј. бугаризације Срба, Албанаца, Турака, Грка и Јевреја. У ту
сврху требало је елиминисати или покорити српску интелигенцију: учитеље,
професоре, правнике, адвокате, свештенике, богатије људе, све угледније
политичаре, чиновнике и нарочито националне раднике. Одмах за војском из
Бугарске су почели да стижу полицајци, чиновници, професори, учитељи, свештена
лица, пољаци, „житари“ и други кадрови да би спроводили присилну
денационализациону политику своје владе. Начин на који је то извођено
окарактерисао је крајем јула 1916. године аустроугарски конзул у Нишу Колрус, који
је известио надређене да Бугари у својој политици денационализације примењују
„малобројна културна средства“ и да „изузев увођења бугарских школа, није до данас
могуће навести неке друге творевине ове врсте“8.
Окупаторе су интересовали сви видови економије и производње у Србији,
почев од производње хране до инвестиционих објеката у државном и приватном
сектору. Сва јавна добра и велики део приватног власништва проглашени су за ратни
плен, a конфискације, реквизиције и контрибуције биле су прве мере у остваривању
плана економске пљачке Србије. Оне су убрзо допуњене разним административним
3 Isto, 189–201.
4 Поповић 2000, 61.
5 Динић 1921 I, 4.
6 Поповић 2000, 64.
7 Исто, 66.
8 Историја 1994, 153.
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таксама и посебно монополом на готово све прехрамбене артикле. Предмети од
племенитих метала, посебно од бакра и златни новац били су законски предмет
узапћења, узимања, принудне предаје и то уз предвиђене санкције од стране
управних власти Гувернмана. Окупационе власти присвојиле су, пре свега,
инвестициона добра, новчане заводе и њихове грађанске депозите, средства из
непосредне производње, сва добра јавног саобраћаја. Паралелно су започели са
конфискацијама прехрамбених извора и затечених залиха хране по млиновима,
магацинима, магазама и јавним продавницама, сеоским кошевима9.
Пљачка под бугарским режимом била је стална пракса, како војних, тако и
цивилних власти. Војници су се задовољавали узимањем готовог новца, одеће и
рубља, док су официри паковали намештај и слали га у Бугарску. Ради пљачке
Бугари су изрицали казне које никада нису биле мање од 1.000 до 2.000 лева, а ишле
су и преко 50.00010. Имовинска несигурност и традиционално чување новца уза се
били су познати Бугарима, па су убијали људе за које су сматрали да имају новац.
Породице жртава жалиле су се да су им опљачкали по 10, 20 или чак 50 француских
златника (наполеона). Влада је практиковала пљачку, наредбом да се напуштена
добра прогласе за res nullius (ничија ствар) чиме су сва добра, покретна имовина
српске државе и сва својина српских грађана који су се повукли са армијом
проглашена за добра без власника и изложена јавној продаји у корист државне
благајне11. Реквирирала се и отимала стока, храна, кожа, вуна, посуђе од метала, чак
и оловни кровови са цркава. Последица пљачке била је глад, од које је, према
подацима Међународног црвеног крста, до 1. септембра 1917. године, у Србији умрло
око 8.000 лица12.
У таквим околностима и са таквом политиком окупационих власти, под
ударом су се нашли и српски манастири. И пре Великог рата манастири и цркве на
Косову и Метохији су пљачкани, разарани, претварани у џамије. Из разлога које није
тешко одгонетнути, цркве су често биле места напада, у првом реду муслимана, али
понекад и жртве похлепе хришћана; док су сељаци наносили штете манастирским
имањима, а хајдуци нападали саме цркве и манастире. Пример српске лавре која је,
услед поменутих околности, опустела до Првог светског рата је манастир Светог
Стефана у Бањској, који је запаљен 1419. године, порушен, а касније је главни део
цркве претворен у џамију13.
Током векова било је примера заштите манастирских добара и од званичних
носилаца власти, почевши од кадија, па до самих султана. Поред плаћених чувара
манастира, на подручју Метохије и Дренице јавила се и посебна врста чувара
манастира – манастирске војводе. На њихову појаву утицале су и одредбе кануна
Леке Дукађина, који је обавезивао сваку парохију, барјак или фис да се брину о
безбедности цркве, њеног имања и самог народа. Народна традиција памти чуваре
манастира Пећке патријаршије, Дечана и Девича. Чувани су били и Св. Врачи у
9 Стојанчевић 1985, 24.
10 Динић 1921 II, 88.
11 Голгота 1990, 653.
12 Поповић 2000, 63.
13 Бањску је северозападно од Косовске Митровице подигао краљ Милутин као свој маузолеј
између 1313. и 1316. године, на месту на којем је и раније постојао манастир (ту је столовао
бањски, односно звечански епископ). Главни део цркве претворен је у џамију, док су бочна
капела, припрате и звоници коришћени за становање. Руинирана црква – џамија, затечена по
ослобођењу 1912. године конзервирана је и сачувана од даљег пропадања 1938/39. године.
(Зиројевић 1984, 48).
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нахији Вучитрнској и манастир Соколица код Косовске Митровице14.
Осим духовне улоге, под турском влашћу, српска црква играла је изузетно
значајну улогу у одржавању јединства српског народа. Она је продужила, мада у
сасвим ограниченим облицима, своју просветну и културну делатност међу Србима,
као што је чувала и његове старије културне тековине. Да није било самосталне
српске цркве, не би се српски народ у XVI и XVII веку појављивао као политички
фактор нити би се у идеологији српског народа под турском влашћу очувала тако
жива свест о некадашњој држави. Очување немањићке традиције и свести о држави
био је важан фактор у образовању српске националне свести, која се у XVIII и XIX
веку почела развијати у српском народу15.
Окупација Србије крајем 1915. године означила је почетак нових страдања
српских манастира, а на Косову и Метохији су се на удару нашла три: манастир
Патријаршија, Високи Дечани и Девич. Патријаршија и Дечани нашли су се у
бугарској, док се Девич налазио у аустроугарској окупационој зони. Положај две
царске лавре у бугарској окупационој зони није ометао аустроугарске снаге да
пљачкају и та манастирска добра. На удару се нашло све што се могло приметити и
што је у себи носило не само материјалну, већ и историјску, антикварну и духовну
вредност.
Законским актима, право на накнаду ратне штете добили су само грађани
пређашње Краљевине Србије, српска друштва и удружења, јавне, хумане и установе
српске културе, општине, срезови и окрузи. За ратом проузроковане штете сматране
су: све реквизиције покретних ствари у натури извршене од стране непријатељских,
као и српских и савезничких власти, ако нису плаћене, и ратне контрибуције у новцу
и натури; делимично или потпуно рушење или оштећење грађевина и зграда уопште;
оштећење земљишта; оштећење или уништење непокретности: шума, воћњака,
дудара, ливада, забрана, винограда, башта, благородних дрвета, упропашћених
плодова 1914, 1915. и 1918. године приликом непријатељског наступања и
одступања, ограда итд.; одношење, квар, делимично или потпуно упропашћење
инсталација уопште, машинерија, апарата, справа, алата, прибора и сличних предмета
који припадају каквом трговачком, индустријском, рударском, занатском, шумарском
или пољопривредном предузећу, а који се сматрају као непокретност по намени и
одузимање, уништавање или пропаст, делимична или у целини, свих покретних
добара или предмета, као што су: књиге (библиотеке), готов новац, накит и
драгоцености, сабране жетве и сви пољопривредни производи, стока и све домаће
животиње, сировине, полупрерађевине, роба, дрвена и гвоздена грађа, справе, алати,
превозна средства на суву и води са прибором, прибор уопште, намештај, намештај,
покућанство, обуће, рубље и одећа, пића итд.16

14 Исто, 36.
15 Историја народа Југославије II, 536.
16 Уредба о накнади штете проузроковане ратом 1920, 3–6.
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Захтев манастира Патријаршије17
Нова зграда – конаци
Митрополитова спаваћа соба: постеља, 2 већа тепиха, мањи тепих,
ћилим, сеџада, мантије, веш, фотографски апарат, 3 двогледа,
црквене ствари
Салон: библиотека, слике, огледала, ћилими, затирачи, фотеље,
столице, фиранге
Гостинске собе: 5 постеља, ћилими, фиранге, огледала, свећњаци,
столице, умиваоник, фотеље, теписи, фиранге
Послужитељске собе: 3 постеље, черге, одела, веш
Трпезарија: прибор за 24 особе од килограма сребра, тањири, чаше,
шоље, салветњаци, чаршафи, столице
Кухиња: модерно и комплетно кухињско посуђе у дупликату,
прибављено 1914. године
Две калуђерске собе: постеље, књиге, одела, веш, собни намештај,
посуђе
Канцеларија духовног суда: канцеларијски прибор, намештај,
материјал, архива
Манастирска канцеларија: канцеларијски прибор, намештај,
материјал, архива
Магацин са намирницама: 200 kg сувог грожђа, 650 kg јабука, 100 kg
ораха, 230 kg сувих шљива, 100 kg кајмака, 200 kg сира, 100 kg кафе,
300 kg шећера, 50 kg сапуна, 100 kg гаса, 20 kg свећа, 50 kg пиринча,
50 kg макарона, 50 kg зејтина, 200 kg разних конзерви, 300 kg соли,
200 kg белог брашна, 200 kg меда, 12 канти масти, пастрме закланих
(8 свиња, 2 вола, 6 оваца)
Подруми: 18 буради различитих величина са 9.000 литара љуте
ракије и посудама, 6 буради са 4.000 литара вина и посудама
Пекарница: пекарски прибор
Конак западно од цркве
Сала: намештај, ћилими, јастуци, миндерлуци, 12 резервних постеља
Војводина соба: постеља, черга, јастуци, ибрик
Три калуђерске собе: постеље, ћилими, сеџаде, фиранге, одела,
књиге
Стара кухиња: 12 већих и мањих бакарних котлова, 4 велике араније,
6 прозора, 26 саханова, 4 тигања, прибори за јело, ћупови, чанци
Подрум: 4 бачве и велика бурад за вино, 4 каце киселог купуса, 500
kg пасуља, 600 kg кромпира, 1.500 kg црног лука, 100 kg белог лука,
ратарски прибор: 2 плуга, тријер, вила, грабуља
Зграде источно од цркве
Три калуђерске и две послужитељске собе: постељина и собни
намештај
Качара: 5 великих и 6 малих казана и прибор за печење ракије,
прибор за ливење олова и 500kg олова

Вредност
динара
12.500
10.000
9.000
4.500
10.000
6.000
6.500
10.000
8.000

24.030

220.000
2.000
7.500
1.000
8.000
5.000
14.500

5.000
15.000

17 AJ, 69–140–213, Оштете нанешене манастиру Патријаршији од стране непријатељске
аустроугарске војске у времену окупације.
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Зграде југозападно од цркве
Две собе: намештај
Звонара: 3 стара звона тежине 1.400 kg
Крстионица: купјел и остали прибор
уљаник и 42 кошнице
Амбар: 8 тона пшенице, 3 тоне јечма
Салаш: 3 тоне кукуруза
Штала: шест тона сена, фијакер, 4 фијакерска коња, 2 митрополитова
коња са опремом, 3 теглећа коња, 4 пара волова са колима, две краве
са телетом
Манастирска добра
Воћњак у манастиру: 1.200 kg јабука, шљива и дуња
Три године коришћења: манастирског врта, ливаде од 6 кола, 2 њиве
од 7 рала
Оштећено и уништено: придворац од 100 рала, виноград, посечена
кестенова шума, три порушене куће у Љевоши, оштећена кућа у
Пухавцу, оштећене кућа и кафана у Пијеску, оштећена кућа, две
магазе, два дућана, ливаде у Љевоши опашене државним коњима,
120 комада пернате живине, посечена шума у Будисавцима и
Чаглавцима, из Будисаваца узете 4 свиње, говече и 6 кокошака, 2
тоне кукуруза са Пећког поља и 2.100 kg сена, оштећене манастирске
зграде, 5 тона креча
На име трошкова издржавања и штете митрополита, придворних
клирикаи послуге, који су интернирани и гоњени за све време
окупације по Мађарској и на другим местима
Црква
Оловни кров тежине 24.400 kg и трошак за покривање цркве плехом
и ћерамидом

1.000
10.000
1.000
5.200
28.500
6.000
49.400

6.000
9.000

141.000

60.000

249.000

Из списка потраживања манастира Патријаршија види се да је укупна штета
процењена на 1.041.630 динара. Међутим, на списку однетих предмета налазе се и
они, чију је вредност, због антикварног и уметничког значаја, немогуће проценити.
Из манастира је однето: осам старих црквених књига у рукопису, Летопис патријарха
из XVI века, девет старих црквених икона са сребрним ореолом, четрнаест старих
црквених икона без ореола, десет сребрних и позлаћених кандила са ланцима,
архијерејски хазран (штап) од абоноса, три златна крстића са архијерејским крунама,
једна стара сребрна бежихљебница и шеснаест сребрних дискоса.
Захтев манастира Високи Дечани (бугарска војска)18
У зградама манастира
Један теретни нови аутомобил
8 добрих коња
8 пари добрих амова

Вредност
динара
15.000
24.000
8.000

18 AJ, 69–140–214, Оштете нанешене манастиру Високим Дечанима од стране непријатељске
бугарске војске у времену окупације 1916, 1917. и 1918. године.
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5 добрих седала
2 пара волова сементалске крупне расе
Двоја волујских гвоздених кола
4 покровца, 4 цераде, 10 декица, 10 јоргана, 14 зобница, 16 врећа, 4
секире, 2 тесле и друго разно домаће и пољопривредно оруђе
2.500 kg јабука и другог воћа, 2.000 kg белог брашна, 750 kg сувог
меса, 3.000 kg кромпира, 1.500 kg киселог купуса, 2.000 литара
ракије, 800 литара доброг вина, 1.200 kg зоби, 6.000 kg сена, 6.000 kg
сена, 2 бурета туршије
Товареће коњске опреме
Из манастирске болнице
Стотину комада разних хируршких инструмената, два сандука
разних лекова, превијача и вате, 40 ћебади, 80 пари болничког веша,
40 чаршава и др. апотекарских и болничких ствари
На манастирском имању у Истинићу
6 пари волова сементалске расе, 20 грла разних говеда домаће расе, 3
домаћа коња и два ждребца мелеза арапска за приплод
Кућни намештај, кухињско посуђе и разно пољопривредно оруђе
4 окованих волујских кола
500 kg разног воћа, 2.000 kg кукуруза
10 ужирених крупних свиња, 100 комада пернате живине (кокоши,
ћурака, гусака, патака)
На манастирским имањима у селу Дечанима и Црнобријегу
Кућни намештај
10.000 kg кукуруза, 3.000 kg (нечитко), 50 кола сена, 3.000 снопа
пале

2.500
10.000
2.000
10.200
77.700

2.000
31.500

56.000
6.000
3.200
5.000
13.500

3.000
39.000

Вредност ратне штете коју је нанела бугарска војска процењена је на 302.600
динара. Од предмета антикварне и уметничке вредности однети су: једна старинска
банкарна купа звана „Краљевића Марка“, осам јатагана и старих сабаља са ручицама
сребром окованим и искићених разним камењем, десет пушака и самокреса старих
српских јунака, један џефердар сребром и златом извезен, а на лопатици седефом,
једна коњска узда украшена (из доба Немањића), један коњски прсалук украшен (из
доба старих војвода) и два старинска женска појаса од коже ширине од 15 до 20 cm
украшених разним јакицама и накитом.
Захтев манастира Високи Дечани (аустроугарска војска)19
У цркви
23 полуге топљеног сребра тежине око 5 kg
2 комада злата тежине око 50 грама
25 табака (завијутака) олова тежине око 2.500 kg
500 kg оловних цеви за водовод

Вредност
динара
5.000
1.000
12.500
2.500

19 AJ, 69–140–214, Оштете нанешене манастиру Високим Дечанима од стране непријатељске
аустроугарске војске у времену окупације 1916, 1917. и 1918. године.
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У манастиру
Спаваће собе братије: 21 кревет (постеље), 21 вунени душек тежине
по 8 kg, 21 јорган, 21 ћебе, 40 креветских и стоних чаршава, 12
серџада,18 ћилимчића, 8 черги, 42 вунена јастука тежине по 3 kg, 42
навлаке, 60 пари веша разног квалитета, 14 орманчића, 16 столица,
12 табуреа, 16 часовника (4 зидна, 5 стоних, 7 будилника), 15 бокала,
18 боца за воду, 18 чаша за воду, 10 легена, 10 ибрика од жутог
бакра, 8 позлаћених кандила руске израде и др.
Канцеларија и спаваћа соба старешине и секретара манастира: 2
гвоздена кревета, 2 вунена душека тежине по 10 kg, 3 свилена
јоргана, 2 фина ћебета, 2 европска тепиха, 2 велика пиротска ћилима,
4 креветска и 2 стона чаршава, 2 ормара за архиву и библиотеку, 2
писаћа исполирана стола од ораховине, 5 вуном тканих завеса, једна
бронзана пећ, 2 стоне лампе од метала са абажурима, једна велика
висећа лампа, 2 боце и 2 чаше од визуре, један велики зидни сат,
једна велика гвоздена каса за новац, рачунске књиге и документа
манастира
Сала и спаваће гостинске собе: 6 сеџада, 2 велика персијска ћилима,
6 великих черги, 10 постављених јастука од чоје, 20 вунених јастука,
20 метара миндерлука, 20 добрих столица, 6 плетених столица, 2
гвоздене и 3 плехане пећи, једна фотеља, један поолирани елипсасти
сто од ораховине са једном ногом, један расклапајући полирани сто
од буковине. 2 четвороножна дугачка стола, један мали сто, 4 стона
чаршава, 4 велике висеће лампе, 2 стоне лампе са абажурима, 8
вунених завеса, 3 боце и 3 чаше од визуре, 4 вешаљке за одело, 3
гвоздена кревета са федерима, један старински гвоздени кревет Хаџи
Серафима Ристића, 3 перјана душека и 3 перјана јастука, 3 креветска
чаршава од батиста, 3 креветска чаршава у боји, 6 навлака и 6
јоргана
Бифе са магазином: један порцулански сервис за јело за 24 особе,
један сервис од емајлираног плеха за 48 особа, 36 чаша за воду, 72
чаше за ракију, 72 шоље за кафу, 72 прибора за јело, 24 прибора за
јело од сребра, 8 сребрних послужавника, 8 металних послужавника,
60 кашичица за чај, 12 кастрола гарнитура, 8 кашика за супу, 4
цедиљке, 30 бокала за воду, вино и ракију, 4 ножа за резање хлеба, 4
сервиса од биљура за зачине, 4 ибрика од жутог бакра, 10 бокала од
емајлираног плеха, 12 сланика од биљура, 4 фрутијере за воће, 40
стоних и креветских чаршава, 60 салвета, 18 убруса, 24 зидне лампе,
14 ћилима, 18 сеџада, 9 черги, 36 ћебета, 30 јоргана, 30 јастука, 80
навлака за јастуке, 8 столица, 2 стола, 2 ормана фине израде, 3
самовара од белог метала и др.
Братска (калуђерска) трпезарија: 24 прибора за јело, 24 кашичица за
чај, 24 чаша за воду, 24 чаша за вино, 24 шоље за чај са тацнама, 3
висеће лампе, 2 стоне лампе, 2 стола, 4 клупе, 4 столице, 4 стона
чаршава, 48 салвета домаће израде, 4 послужавника од белог метала,
3 завесе, једна аналогија за читање у време јела, исполитани орман
од ораховог дрвета
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34.200

12.100

23.570

33.560

6.500

Калуђерска кухиња: шпорет дужине 2 m и ширине 1,2 m, 3 казана, 4
бакарна пенџера, 8 емајлираних гарнитура пенџера, 2 бакарна корита
за кување јела, 4 тепсије, 2 варјаче од метала, 3 цедиљке од метала, 4
кухињска ножа, 2 секире, 2 кофе за воду, 2 рендета од метала, 6
великих капика за сипање јела, 2 канте за воду, ормар за посуђе,
један кухињски сат, машина за дробљење лука, аван од бронзе и
остало кухињско посуђе
Старе трпезарије за госте: 4 стола, 8 клупа старинске израде од
ораховине дужине по 10 m, Балкадих над креветском трпезом са
украсима
Кухиња за госте и послугу: 4 бакарна котла, 2 бакарна казана за
кување јела, 6 пенџера од емајлираног плеха, 6 тепсија разне
величине, 4 лонца од емајлираног плеха
Бања (купатило): 2 велике каде од поцинкованог плеха, бакарни
казан за грејање воде, поцинкована када са славином за туш и остали
прибор за купање
Вешарница: целокупни прибор за прање рубља братије и послуге
Соба за слуге: 4 плехане теће, 20 дрвених кревета, 20 сламница, 20
јастука, 20 вунених покривача, 4 зидне лампе, столице, клупе и др.
Војводска соба: 6 вунених душека, 12 вунених јастука, 3 дрвена
кревета, 6 јоргана, плехана пећ, једна велика черга, 7 m миндерлука
са простирком, комплет од 12 шоља за кафу и др.
Кројачка радионица: 2 шивеће „Сингер“ машине, 2 пара великих
ножица, 2 велике пегле, један кројачки сто фиокама, различити штоф
и платно, 10 дужина конца разне боје, шивеће и машинске игле,
златне тканине, златне ширите и свилене пантљике, 2 столице и
остали прибор
Обућарска радионица: целокупни обућарски алат, прибор за рад
двојице радника, већи број комада кожа, 30 пари нових и 50 пари
половних вунених чизама (валинки), 2 столице и обућарски сто
Лимарска радионица: целокупни лимарски алат, потрепштине и
материјал
Гвожђарска и ковачка радионица: целокупни алат (лиме, менгеле,
клешта, чекићи, мехови, инструменти за отварање и прављење
штафова, машина за вучење гвожђа), старог и новог гвожђа 2.500 kg
Столарска радионица: 4 радна стола, тезге, машина за округљивање
дрвета, сав столарски алат и прибор, магазин снабдевен са разним
приготовљеним материјалом, даске, дрва разне величине, дужине и
дебљине (букова, орахова, смрчева, трешњева), ексери, шрафови,
браве, пафте за врата и прозоре, баглама, реза и разни материјал
Живописна радионица: целокупни прибор и материјал за рад на
живопису
Манастирска школа: сав прибор и материјал за 20 ученика, клупе,
столови, школска табла, катедре, рачунаљка, 2 столице, стаклени
ормани за зоолошке, физичке и хемијске збирке и инструменти,
геометријски прибор, писане књиге и разни школски материјал у
најбољем стању према уређењу модерне школе
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Манастирска апотека: сав апотекарски прибор, разне врсте
инструмената, лекови, памук и завоји
Манастирска болница: 20 гвоздених кревета са постељним
хаљинама, 60 пари резервног веша, 60 пари чарапа, 200 метара
резервног завоја, 60 резервних ћебади, једна велика машина за
дезинфекцију, 10 kg вате и другог материјала, 40 болничких
шлафрока, 30 пари болничких папуча, 20 етажерки, 20 табуретки, 2
гвоздене пећи и др.
Болничка кухиња: комплетна болничка кухиња са посуђем и
резервном конзервираном храном
Болничка вешарница: комплетна болничка вешарница са свим
потрепштинама, корита, казани за грејање воде, 2 машине за
испирање веша, четке, сапуни, конопци за сушење веша и др.
Подруми: 8 буради са 2.400 литара љуте ракије, 6 буради са 3.000
литара меке ракије, 2 бурета са 1.000 литара вина, 3 бурета са 1.000
kg туршије 6 буради од 400 kg добре туршије, 2 каце од 1.000 kg
купуса, буре са 100 kg урађеног парадајза, 100 kg парадајза у
флашама, 20 сандука са 600 kg зове, 1.300 kg соли, 150 kg зелене
кафе, 25 kg млевене кафе, 800 kg шећера у коцкама, 300 kg шећера,
250 литара зејтина прве класе, 3.500 kg белог брашна, 90 kg слатка и
компота, 500 kg пекмеза, 500 kg кромпира, 2.500 kg пасуља, 5.000 kg
сточне репе, 250 kg грашка, 1.500 kg црног лука, 250 kg белог лука,
3.000 kg јабука, 500 kg крушака, 5.000 kg коштања, 500 kg ораха,
1.700 kg сувих шљива и др. воћа
Пољопривредни алат: 6 великих ћускија, 10 чекића и маљева за
разбијање и тесање камења, 4 секача за трупчеве, 10 секира, 10
качија, 10 српова, 15 коса, 20 дрвених вила, 8 гвоздених вила и
грабуља, 20 дрвених грабуља, 20 мотика, 20 трнокопа, 10 туцета
конопаца, 8 плугова, 2 гвоздене дрљаче, 2 круњаче за кукуруз,
тријер, ветрењача и др.
Штала: 17 пари волова сементалске и домаће расе, 10 теглећих и
један јахаћи коњ, 5 швајцарских крава, један швајцарски бик за
приплод, 8 домаћих крава, 15 великих и малих свиња, три луксузна
фијакера са гуменим точковима, теретни аутомобил, брчка, 2 таљиге,
3 чезе, 20 теретних кола, 20 волујских јармова, 20 коњских оглава, 26
зобница од кострети, 4 пара амова за фијакере и чезе
Казањача: један велики казан с прибором за печење ракије, један
мањи домаћи од бакра, 7 ракијских буради разне величине, 2 каце од
80 товара, 2 од 50 товара, 3 по 20 товара, џибре шљивове и јабукове
око 10.000 kg, 20 буради за ракију, вино и туршију, 3 каце за купус
Сушница за воће: Пећ и прибор за сушење воћа
Пекарница: пекарски прибор
Млекарница: 200 kg сира, 100 kg скорупа, 40 kg топљеног масла, 60
kg путера, 1.500 kg разне морске рибе, корита, качице, варјаче и др.
Баштованска кућа: семе разног поврћа, баштовански прибор, суве
паприке, цвекла, маргарен, празилук у башти и остали зелениш
Амбари: 20.000 kg пшенице, 16.000 kg јечма, 60.000 kg кукуруза,
50.000 kg сена, слама и тала
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Пчеларник: 20 ђерзонки, 120 kg меда, 120 kg воска
Манастирске зграде: штета причињена у 130 одељења манастирских
зграда
Манастирске шуме: посечена шума: букова, колитанова и борова
која је служила и за украс манастиру, утрошена готова дрва за огрев,
трогодишњи доходак са имања око манастира, са ливада, њива,
воћњака и башта
Манастирски водовод: извучене и однете оловне водоводне цеви,
којима је из планине била спроведена вода и оштећене 4 славине
У Истнићу: 15.000 kg кукуруза, 60.000 kg сена и отаве, 3.000 снопа
тале, 4 гвоздених волујских кола са јармовима, 4 пара волова, 4
свиње, 100 комада пернате живине (ћурке, патке, кокошке, гуске)

11.000
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40.000
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Ратна штета коју је начинила аустроугарска војска износила је 1.834.200
динара. Међу предметима непроцењиве вредности налазили су се: један сребрни
план дечанске цркве тежине око 3 kg, једна бешика (колевка) чиста сребрна, телиш
израде, тежине око пола kg, три сребрне кутије са светим моштима украшене разним
шарама, тежине око 1 kg по комаду, осам звона са старинским натписима и иконама
светаца тежине око 10.000 kg, старинско бакарно посуђе са старинским изрезима и
натписима дародаваца: 33 симије (демирлије) разне величине, 289 сахана, 135 леђена,
4 путничка сервиса, 44 тепсије разних величина, 5 аранија великих, један
стародревни кара-казан, 12 ибрика, 13 легена, једна велика варјача (кутлача), 38
гарнитура шерпи, 16 котлова разне величине, 16 ђурума и 3 мангала. Укупна тежина
предмета износила је преко 1.500 kg.
Осим непријатељске војске, у наношењу штете и пљачкању манастира
учествовали су и поједини Албанци и Срби. Манастир Девич опљачкан је 1916. године
од аустроугарске војске, уз помоћ Афуз Реџепа из Вучитрна. Процена штете није
сачувана, али је познато да је упућена Првостепеном суду у Косовској Митровици. Ради
надокнаде ратне штете јеромонах Дамаскин тражио је дозволу црквених власти да
поведе парницу против Реџепових наследника, пошто је он умро20.
Дечанима и Патријаршијом су у време окупације управљали зеленаши који
су та добра употребљавали за свој рачун. Патријаршијом је управљао намесник поп
Спасо Поповић, који је уживао сва добра и стекао огроман капитал. Ранко Булатовић
и Блажо Новаковић, обојица из Пећи, оптужили су га да за своје поступке ником није
полагао рачун и није се обазирао на српску сиротињу која је гладовала у Пећи.
Дечанима је управљао „зеленашки економ“ Миливоје Перић, који је, у дослуху са
аустроугарском војском, уживао приходе са манастирских као са својих имања21.
Осим ових, неславних примера разношења манастирске имовине, било је и
оних који су је штитили. За одликовања су предложени: Жујо (Даут) Веселовић,
војвода који је 43 године чувао манастир Патријаршију, а чији је отац Весељ погинуо
пред манастирском капијом бранећи манастир од арбанашких напада; Биљал Руста,
војвода манастира Дечана и Али Зећир Рамусовић, чија је породица чувала Крст цара
Душана и друге дечанске драгоцености22.
Укупна штета нанета манастиру Патријаршији и Дечанима процењена је на
3.178.430 динара. Треба истаћи да је процена извршена према вредности динара
20 AJ, 69–140–216, Допис Министарству вера од 6. јула 1920.
21 AJ, 69–140–215, Допис Министарству вера од 15. јуна 1919.
22 AJ, 69–140–215, Допис Министарству вера од 14. новембра 1920.
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Краљевине Србије пред почетак Великог рата и да је она била многоструко већа од
послератног периода, када је ратну одштету требало наплатити. Динар Краљевине
СХС је у послератним годинама доста изгубио на својој вредности и док је до 1914.
године био у паритету са француским франком, јануара 1923. године његова
вредност била је 6,87 пута мања иако је и франак доживео пад у односу на друге
валуте23. На овај начин, потражиоци ратне одштете били су онемогућени да своја
потраживања наплате у реалном износу.
Други отежавајући чинилац за наплату ратне штете био је рад судова за њену
процену. Како је репарације од поражених земаља добијала Краљевина СХС, у
интересу државе било је да се установама и лицима признају што мање суме, јер се
висина репарација чинила и до 10% државних прихода. Тако је, примера ради,
Главном савезу српских земљорадничких задруга, коме су однете справе, алати,
машине, плави камен, сумпор итд. у вредности од 3,5 милиона златних динара, суд
доделио свега 450.000 папирних динара24. Додатан проблем био је темпо исплате, јер
иако је до краја 1923. године Краљевина СХС наплатила одштету у вредности 282
милиона златних марака, односно 3,95 милијарде динара, издате обвезнице носиле су
рок исплате од 50 година, тако да су продаване по вишеструко нижем курсу25.
И поред високог степена пострадалости у Великом рату, Министарство за
аграрну реформу није имало превише слуха за црквену имовину. Приликом
категоризације земљишних површина предвиђених за насељавање колониста, знатна
имања у власништву Српске православне цркве стављена су у неповољну категорију
и тиме потпала под удар аграрне реформе. Из тих разлога Министарство вера
упутило је Министарству за аграрну реформу допис у коме је истакнута велика
пострадалост манастира, те да се имања највећих светиња не дирају, бар док се не
изврши сравнање ратне одштете26.
Без обзира на изузетно високу материјалну пострадалост и пљачку великог
броја антикварних и уметничких предмета, у две лавре чувају се и даље изузетно
важни предмети. У дечанском манастиру очувао се знатан део старог црквеног
украса и богата ризница икона, књига и ситних кованих предмета. Библиотека
садржи око сто педесет рукописа од XIII до XIX века, међу којима је и биографија
Стефана Дечанског од Григорија Цамблака, настала пре 1402. године27.
У Патријаршији се чува знатан број икона, књига и ситних предмета који су
употребљавани за богослужење или украшавање цркве. Налазе се и дарови владара и
архиепископа о којима причају стари споменици. Предмети који сачињавају
данашњи инвентар су или из XVI века, када је после обнове Патријаршије у њој
почела наново да цвета уметничка делатност или су млађи од овог времена28.

23 Народна банка 1934, 302.
24 Лапчевић 1924, 38.
25 Бецић 2012, 322.
26 AJ, 69–140–214, Допис Министарства вера Министарству за аграрну реформу од 10.
октобра 1919. О категоризацији и начину на који је спровођена аграрна реформа, видети више
у: Шећеров 1930. и Лекић 2002.
27 Споменици културе 1951, 273.
28 Исто, 250.
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Уредба о накнади штете проузроковане ратом 1914–1920. године (1920).
Београд: Државна штампарија Краљевства СХС.
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Ivan M. Becić
SUFFERING OF THE MONASTERIES IN KOSOVO AND METOHIJA
IN THE GREAT WAR
During the occupation in World War I the territory of the Kingdom of Serbia was
divided between Austro-Hungaryand Bulgaria. All aspects of the economy and production
were the targeted of the occupationauthorities, for the very known reasons which was not
hardguess, a place of theoften attacks were the churches and monasteries.
In Kosovo and Metohija, theproperty of the monastery of Devic, Visoki Decani
and the Patriarchateas were exploitedand plundered by the Austro-Hungarian and Bulgarian
armies. The enemy army wastaking away almost everything and did not hesitate to take off
the lead roof ofthe Patriarchate of Pec. The immediate damage that these monasteries
sufferedamounted to over three million pre-war dinars, which was, in post-warinflationary
period, a several times larger sum.
In addition to material goodsfrom the Serbian monastery a lot of unique items and
antiques works andartistic values were taken away, whose value is impossible to estimate.
Due tothe manner in which the robbery of the Serbian monasteries was carried out, itcan be
concluded that this was done systematically and unscrupulously. Thedegree of suffering of
the monasteries was increased by misbehavior of a numberof local people, Serbs and
Albanians, although there were examples ofprotection of the monastery property.
Regardless of the high suffered century, Serbian monasteries in Kosovo and
Metohija today representa rich treasury of Serbian spiritual and historical treasures.
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НИЖЕ ДУЖНОСТИ У ОБНОВЉЕНОЈ ЦРКВЕНОШКОЛСКОЈ
ОПШТИНИ У МОСТАРУ(1888–1891)
Апстракт: У раду је, на основу Записника обновљене Мостарске српске
православне црквеношколске општине, указано на значај појединих дужности нижег
ранга у њеном функционисању. Реч је о клисарима, пјатарима, перовођама,
повјереницима, појцима и економима. У уводном делу дати су основни подаци о
односима Општине са новим окупационим властима, њеном распуштању и поновном
сазивању. Када је реч о дужностима које су предмет истраживања, објашњено је
на које послове се односе и ко су били људи који су их обављали. Такође, указано je
на њихово социјално порекло и утицај који су имали међу православним Србима у
Мостару.
Кључне речи: Мостар, Црквеношколска општина, обнова, дужности,
клисар, пјатар, перовођа, појац, повјереник, економ.
У Османском царству, правни основ постојања православних
црквеношколских општина налазио се у систему милета, заједница истоверних, који
је предвиђао известан степен аутономије у пословима који нису имали директне везе
са надлежностима државних власти. Током 19. века, који Илбер Ортајли назива и
„веком владања Високе порте“, вршене су реформе у циљу модернизације државе и
правног изједначавања свих поданика (танзимат), али се упоредо одржао и систем
милета, анахрон у односу на њих1. У том систему, припадност свакој признатој
религији одређивала је духовни и просветни живот те заједнице, која је финансирана
сопственим приходима, ређе уз помоћ државе. У таквом правном амбијенту одвијао
се и живот православних Срба у Османском царству, у коме су се реформе слабије
виделе на европској периферији државе него у напреднијим градовима Мале Азије.
Српска православна црквеношколска општина у Мостару развијала се у складу са
тим околностима2.
Рад настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије: Европа и Срби (1804–1918): подстицаји и искушења
европске Модерне (Ев. бр. 177031), који се реализује у Историјском институту у Београду.
1 Ортајли 2004, 78, 81.
2 У знак признања за заслуге у гушењу побуне Хусеина Градашчевића 1831–1832, Али-паша
Ризванбеговић Сточанин добио је 1833. на управу Херцеговиначки санџак, који је издвојен из
Босанског у посебан пашалук. У време Ризванвбеговићеве управе, која је трајала све до
експедиције Омер-паше Латаса 1850, реформске мере којима би био олакшан положај
хришћана нису спровођене. Тек по Латасовој експедицији оне продиру и у Херцеговину.
Ћоровић 1933, 55–57.
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Настанак мостарске црквене, а касније и црквеношколске општине, са
сигурношћу се може датирати у средину 18. века3. За њено организовање и даљи
развој од значаја је била чињеница да је у то време седиште Херцеговачке
митрополије пренето из манастира Дужи у град Мостар4. Међутим, акт којим је
званично утемељено њено постојање, и на који ће се она касније често позивати
штитећи своју аутономију, била је Црквена уредба из 1835, која је настала договором
између православних верника Мостара и херцеговачког митрополита Јосифа5.
Уредба је давала општини и нека права која нису била у складу са јасно одређеним
положајем Православне цркве у Османском царству и правима митрополита. Њихова
духовна власт, која је потврђена патријаршијском синђелијом, и административноуправна, заснована на султановом ферману или берату, на овај начин је била
умањена6. Црквена општина је могла слободно располагати имовином цркве, а
митрополит је, ни под каквим условима, није могао одузети, заложити или отуђити.
Поред тога, митрополит Јосиф обавезао се да без договора са кметовима (епитропи)
не могу бити постављени нити разрешени мостарски свештеници (ефимери), као ни
црквени клисари и пјатари7. О томе колика је била снага мостарске црквене општине
у случајевима неспоразума са појединим херцеговачким митрополитима, уверљиво
говоре два примера: митрополит Прокопије (1836–1837) је, после само годину дана,
смењен и под стражом послат у Цариград, а имовина му је конфискована и
распродата у Сарајеву8. Његов наследник, Авксентије IIIПетров Чешмеџијев (1838–
1848), пореклом Бугарин из Самокова, који је касније постао један од три
најзначајнија заговорника стварања аутономне бугарске цркве, у Херцеговачкој
митрополијије убирао приходе који су му припадали, али и оне које је сам установио
или увећао. Међутим, ауторитет му је сломљен управо у спору са мостарском
црквеном општином, када је покушао да оспори њену аутономију и замени
свештенике који су служили у Мостару. Ушавши у сукоб са локалном средином, без
подршке у структури власти тадашњег Херцеговачког пашалука, Авксентије је
смењен и премештен у Велес, а на његово место је враћен стари митрополит Јосиф9.
Црквена уредба је опстала све до аустроугарске окупације Босне и
Херцеговине 1878. омогућивши мостарској српскоправославној црквеношколској
општини да сачува своју аутономију, ојача је у времену танзиматских реформи
отварањем школа10 и изгради нову Саборну цркву Свете Тројице, чији су величина и
3 Ћоровић 1933, 35.
4 Ћоровић 1933, 34.
5 Ћоровић 1933, 49, 51; Радосављевић 2008, 182–183.
6 Османско законодавство је патријархе, митрополите и епископе посматрало као закупце
добара са потпуним имунитетом (сербестијат). Радосављевић 2007, 157.
7 Ћоровић 1933, 49–51.
8 Било је више разлога за Прокопијеву смену. Ђоко Слијепчевић сматрао је да је основни
узрок за то било његово учешће у завери са још пет митрополита, чији је циљ био да се смени
тадашњи васељенски патријарх Георгије VI, због чега је, заједно са њима, послат у прогонство
у Цезареју. Слијепчевић 1991, 468–469. Савремени извори, међутим, указују на његову
среброљубивост, што је свакако додатно допринело да се донесе одлука о смени и прогонству.
Радосављевић 2008, 184–185.
9 Радосављевић 2014, 271–276.
10 Из народне школе, при старој мостарској цркви, развила се нова основна школа, отворена
1854, захваљујући сакупљању прилога купљеним у цркви дуги низ година. Женска основна
школа отворена је 1861. Ново школско здање, пространо и на два спрата, саграђено је 1855–
1856. године. Berić 2001, 131–132; Ћоровић 1933, 61–63.
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лепота били без преседана на просторима под османском влашћу које је насељавао и
српски народ11. Међутим, српским црквеношколским општинама у Босни и
Херцеговини су већ првим мерама окупационих власти умањена њихова права, а
деловање ограничавано низом закона и одредби. Мостарска црквеношколска
општина покушавала је да заштити своја дотадашња права доношењем Правилника
1880. године, у коме је наведено све што јој је било признато пре аустроугарске
окупације (избор председника општинског одбора и његових чланова, брига о
црквама и манастиру, функционисање школа, избор свештеника и учитеља, старање о
настави)12. Општина се показала активном и када је, у име свих општина у
Херцеговини, заједно са митрополитом Игњатијем Икономидисом упутила протест
патријарху Јоакиму због склапања Конвенције са Аустроугарском, чиме је
Православна црква у Босни и Херцеговини стављена под контролу државе.
Забринутост окупаторских власти изазвала је и жалба цару и краљу Фрању Јосифу о
односу нових власти према народу и урушавању аутономног националног живота13.
За Херцеговачки устанак 1882. године, покрет ограничених могућности чији је повод
било доношење Војног закона (1881) који је предвиђао позивање одређеног броја
регрута у аустроугарску војску, окупационе власти су идејне покретаче виделе у
словенофилским круговима и Црквеношколској општини у Мостару, посебно ако се
има у виду да је она и писмено протестовала због његовог доношења. Зато је, по
угушењу устанка, Општина била распуштена, а неки од њених угледних чланова су
осуђени на затворске казне14. Схватајући временом да је њено постојање ипак
неопходно због комуникације са православним поданицима, Земаљска влада дала је
дозволу за обнову рада Општине, која је читана три пута у јануару 1885. (Нова
година 13. јануара, Богојављење 18. јануара и Савиндан 26. јануара), али одговора
мостарских православних Срба није било одмах. Разлог за то био је настојање да се
из имена Црквеношколске општине избаци назив „Српска“, и уместо тога уведе
назив „источно-православна“. Скупштина се састала тек после трећег оглашавања, а
њени учесници одбили су предложени октроисани Статут, по коме је власт могла да
на заседања Скупштине и Општинског одбора шаље своје представнике и врши
инспекцију школа. Такође је тражено и да се избори Одбора општине изврше по
старом Правилнику из 1880, и да њено име остане „Српска православна
црквеношколска општина“. Изјава лојалности властима на тој скупштини није
променила ништа у чврстом одбијању предложеног Статута15.
Забрана националног имена у датим околностима била је тешко
спроводљива, а и део структуре нових власти сматрао је да се оно у интересу мира
може уважити. И образложење да је национално име у називу општина немогуће
прихватити док се Православна црква у Босни и Херцеговини налази под
јурисдикцијом Васељенске патријаршије било је лишено смисла. Општина је и пре
окупације имала национално име, а по склапању Конвенције између Аустроугарске и
Патријаршије 1880. њена јурисдикција је била углавном формална16.
11 Градњу нове цркве је са 25.000,00 гроша помогао и султан Абдул Азиз I, што је била
потврда да су се околности за православне Србе промениле на боље. Истовремено, из Русије је
стигло 10.000,00 дуката. Црква је завршена 1873. године. Кadijević 2001, 456–457.
12 Маџар 1982, 90.
13 Маџар 1982, 35–36, 95; Berić 2001, 168–170.
14 Маџар 121; Berić 2001, 171–173.
15 Маџар 1982, 124–126;
16 Маџар 1982, 127.
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Године 1888, на темељу компромиса који је био тежак за мостарске
православне Србе, обновљен је рад Српске православне црквеношколске општине у
Мостару. Власт је учинила уступак по питању националног имена, али је делатност
Општине редукована на град Мостар, уз појачан надзор власти над њеним радом преко
својих представника. Скупштина је одржана 1. фебруара 1888, и на њој је изабран
Одбор17 од 12 чланова, са председником Мијатом Радовићем и потпредседником
Димитријем Билићем на челу. Исте године смењен је митрополит Игњатије
Икономидис, да би убрзо на његово место био изабран архимандрит Леонтије
Радуловић18. Обновљена општина је могла да се бави искључиво пословима који нису
спречавали архијереје у потпуном вршењу духовне власти, укључујући и постављање
привремених и сталних свештеника. Њеним седницама су имали право да присуствују, и
скоро увек су тако поступали, представници градске или котарске власти. Српској
основној школи је призната јавност рада, с тим што је програме и планове морала да
усклади са новим државним нормативима и дозволи државну инспекцију19. Ипак, и у
тако тешкој ситуацији Мостарска српска православна црквеношколска општина
успевала је да у свом првом обновљеном сазиву оствари значајне резултате.
Када је реч о истраживању деловања Општине у времену 1888–1891, један од
најважнијих извора су записници са седница црквеношколске општине вођени у том
периоду20. Из тих прворазредних извора није видљива само њена једнострана
комуникација (Српска православна црквеношколска општина према другима), већ и
део одговора на захтеве, молбе и иницијативе које је покретала. Из првог
трогодишњег периода (јануар 1888–јануар 1891) сачувано је 173 од укупно 175
записника, укључујући и три записника са годишњих скупштина (1889, 1890, 1891)
које су одржаване јануара месеца. Недостају први записник Скупштине обновљене
Мостарске српскоправославне црквеношколске општине из јануара 1888. и записник
прве редовне општинске седнице из те године. Неколико записника, такође, није
сачувано у целини. Посматрано по годинама, у 1888. је одржано 47, 1889. године 67,
а последње, 1890. (укључујући и јануар 1891. до годишње скупштине) 61 седницa, од
којих је једна била скупштинска седница на којој је изабран нови општински сазив21.
Записници су вођени по јулијанском календару, српским језиком и ћириличним
писмоми, уз мање изузетке, на локалном ијекавском наречју.
На основу садржаја сачуваних записника, види се да је структура мостарске
српскоправославне црквеношколске општине била прилагођена њеним потребама и
надлежностима које је имала. У њеном саставу били су Мостар са свим својим
парохијама (три), стара и нова црква, као и манастир Житомислић. Поред тога, под
њеном непосредном управом биле су мушка и женска четворогодишња школа у
граду Мостару и школа у манастиру Житомислић. Општина је управљала са
фондовима, легатима, задужбинама, новцем датим на позајмицу, непокретном
имовином (куће, земљиште). Такође се бринула о избору учитеља, набавци школске
17 У записницима са седница се, уместо имена „Одбор“, користи назив „Општина“, који је због
тога заступљен и у овом раду.
18 Маџар 1982, 131.
19 Маџар 1982, 122.
20 Ови записници били су својина Мостарске црквене општине, која сада поседује њихове
фотокопије, док су оригинали у Архиву Мостара. За могућност да имам увид у ове
прворазредне изворе и користим их у овом раду захвалност дугујем уваженом старешини
мостарске цркве, протојереју-ставрофору Радивоју Круљу, и драгој колегиници Мирјани
Савић, историчарки.
21 Подаци су изведени по јулијанском календару, по коме су вођене општинске седнице.
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опреме, школовању сиромашне деце и деце која су учила занат. Старала се и о
стипендирању даровитих ученика, обезбеђењу државне помоћи за ђаке који су
школовање наставили, и одржавала добар обичај указивања почасти црквеним и
школским добротворима.
На челу Општине, као њен највиши орган, била је Скупштина. Њени чланови
могли су бити сви православни Срби који живе у Мостару најмање пет година и
поседују непокретна добра. На основу сачуваних записника, јасно је да је Скупштина
заседала једном годишње и да је свака четврта била изборна. Радом Скупштине је
председавао председник Црквеношколске општине, а у њен састав улазили су
представници народа и чланови Општинског одбора. Записник је водио општински
перовођа, у чијој је дужности било и читање годишњих извештаја о раду, полагање
рачуна о стању општинских благајни и обавештавање о текућим пословима. Поред
чланова одбора и скупштинара, сагласно договору о обнови Црквеношколске општине,
скупштини је присуствовао и представник Земаљске владе Босне и Херцеговине. Поред
њега, присуствовали су херцеговачки митрополит и мостарски свештеници. Године
1889, 17. (29) јануара, Скупштини је присуствовао градски поглавар Фоглар22. Годину
дана касније, истог датума, поменути владин чиновник такође је био присутан, али у
рангу котарског предстојника23, а следеће, 1891, 17. (29) јануара, на скупштини која је
изабрала нов Општински одбор, Владу је представљао полицијски комесар Галантај24.
Године 1889, у својству администратора Херцеговачке митрополије, скупштини је
присуствовао архимандрит Серафим Перовић, а такође и наредних година као изабран,
потврђен и интронизован митрополит25. Сем њега, изричито се наводи и присуство
мостарских свештеника. Године 1889. било их је три26, следеће 1890. године три
свештеника и један ђакон27, а 1891. два свештеника28. Изабрани представници народа у
Скупштини припадали су углавном старим и угледним мостарским породицама,
познатим још из средине 18. века29.
22 Црквеношколска општина Мостар (у даљем тексту ЦШО), записник бр. 53 од 17. (29)
јануара 1889.
23 ЦШО, записник бр. 117 од 17. (29) јануара 1890.
24 ЦШО, записник бр. 175 од 17. (29) јануара 1891.
25 Серафим Перовић (Горица код Требиња, 22. јуна 1827–Мостар, 17. фебруара 1903).
Монашки чин примио у манастиру Дужи 1848. Завршио Београдску богословију, и радио као
учитељ у мостарским основним школама. Године 1858. постао је игуман манастира
Житомислића, а у чин архимандрита произведен је 1864. Путовао је по Србији и Русији
сакупљајући прилоге за манастир и школу. Османске власти су га 1871. осудиле на доживотну
робију, коју је издржавао у Фезану. Ослобођен је посредством Русије 1876. У време рата
Русије и Кнежевине Србије против Османског царства 1877–1878, придружио се устаницима.
По завршетку рата успешно је управљао манастиром Житомислићем. За херцеговачког
митрополита изабран је и интронизован 1889, по смрти митрополита Леонтија Радуловића.
Умро је у Мостару, а сахрањен је у манастиру Житомислићу. Вуковић 1996, 441.
26 У уводном делу записника помињу се свештеници Петар Божић, Василије Ивезић и Алекса
Чокорило. Међутим, на крају нема потписа Алексе Чокорила. ЦШО, записник бр. 53 од 17.
(29) јануара 1889.
27 У записнику са те скупштине, на почетку се помињу иста три свештеника и ђакон Петракије
Поповић. На крају записника су потписани само Василије Ивезић и Алекса Чокорило. ЦШО,
записник бр. 117 од 17. (29) јануара 1890.
28 На почетку су поменути свештеници Алекса Чокорило и Василије Ивезић. У записнику са
ове скупштине нема њихових потписа, као ни потписа других учесника. ЦШО, записник бр.
175 од 17. (29) јануара 1891.
29 Ћоровић 1933, 34–36.
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О раду Скупштине и Црквеношколске општине, борби за верску и просветну
аутономију, односима са земаљским властима, као и о делатности херцеговачких
митрополита и мостарских свештеника, у српској историографији је доста писано.
Међутим, дужности нижег ранга, без којих општина није могла да у потпуности
функционише, делом су остале у сенци интересовања истраживача. Те дужности су
обављале личности које нису имале свештенички чин, али су Општини биле изузетно
важне. Међу њима се издвајају клисари, пјатари, перовође, повјереници (покровитељи,
поузданици), појци, економи. Циљ овог рада је да се детаљније укаже на њихову улогу и
значај у раду обновљене Српске православне црквеношколске општине у Мостару.
Поменуте дужности, које су при Црквеношколској општини обављали
чланови православне заједнице у Мостару, биле су такве да су повезивале све њене
елементе. Њихов рад имао је непосредне везе са црквом и њеним парохијама, затим
са основном школом која је деловала у њеном саставу, са манастиром Житомислићем
и његовим братством и, на крају, непосредно са верницима, члановима Српске
православне црквеношколске општине.
Добар пример свестране делатности у општини били су клисари. У
записницима црквеношколске општине за године 1888–1891, за њих је најчешће
коришћен облик имена који је гласио „клисаре“. Појам „клисар“ изведен је од грчке
речи „еклисијарх“, и односи се на превасходно црквену дужност, без изворних веза
са школским питањима. Еклисијарси се јављају још у раној историји хришћанске
цркве и имали су своје место у црквеном поретку и када није било школа у модерном
смислу. Они су били четврти по значају у току вршења архијерејске литургије.
Старали су се тачном одржавању богослужења, читању канона и диптиха, редовном
служењу панихида, чистоћи храма, уредном паљењу кандила и воштаних свећа,
уредном доласку монаха у храм, одређивању монаха или световњака који читају и
певају у току богослужења. Еклисијарси (клисари) су могли имати и помоћника,
„параеклисијарха“30. Избор и разрешење клисара у Мостару вршила је Општина
сваке године. Постојање клисара јасно се помиње у Црквеној уредби из 1835.
године31. Тада су званично установљена четири кмета, која су се старала о црквеним
пословима, уз обавезу да „у договору с митрополитом и с неколико отмјени
христијана имају сваке године мијењати црковне клисаре и пјатаре“32. У каснијем
периоду установљена је Скупштина која није бирала кметове, већ састав Општинског
одбора (Општине). Општина на себе преузима послове кметова (епитропа), чиме је
потреба за њима престала. Тиме клисарска дужност добија на значају, јер они воде
општинске протоколе у којима евидентирају приходе и расходе. Дужности ранијих
кметова и клисара тако су практично спојене у једну, клисарску. Обновљена
Општина прво је имала четири клисара, тачно колико је по „Уредби“ из 1835. било
кметова, а касније три. Иако је клисарска дужност иницијално била црквена,
Херцеговачка митрополија није настојала да их непосредно одређује, већ је то остало
у надлежности Општине, сагласно већ устаљеној пракси из времена османске власти.
Тек у другом сазиву обновљене Општине, Митрополија је донела правила по којима
би клисари требало да се понашају и које дужности да врше, што је вероватно
циркуларно послато не само мостарској, већ свим општинама на њеном подручју33.
На овај начин је и од стране највише духовне власти то питање уређено и уједначено.
30 Вуковић 2002, 641.
31 Ћоровић 1933, 51.
32 Ћоровић 1933, 49, 51.
33 ЦШО, записник бр. 20 од 11. (23) априла 1891.
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Због разноликости послова које су вршили, клисари су у овим записницима
називани и „црквеним послужитељима“, што је такође одговарајући опис њихове
дужности. Избор за клисара био је значајна част и показивао је поверење које је
Општина имала у сваког од њих. Нови клисари су бирани уочи Марковдана (по
савременом Грегоријанском календару 8, у 19. веку 7. мај), а оглашавани су на сам
тај празник, чиме су и формално почињали да врше своје дужности34. Убрзо потом,
стари клисари предавали су Општини своје рачуне. У почетку је дужност клисара
вршена бесплатно35, али се из једног од записника насталих у априлу 1890. види да су
за свој труд већ тада примали одређене таксе. Оне нису биле уједначене, па је
Црквеношколска општина решила да их тачно утврди36.
Први клисар који се у записницима из 1888. године помиње био је Алекса
Шантић, песник који је потицао из угледне трговачке породице37. На основу
записника са 77. седнице Општине од 24. априла (6. маја) 1889, сасвим је сигурно да
су, поред Шантића, заједно с њим клисари били Ристо Радуловић и Гавро
Тривковић38. Алекса Шантић је, у своје име и у име других клисара, предао рачуне за
годину 1887/1888. у износу од 2.161,12 форинти прихода, и 1.143,00 форинте
расхода. Чист приход који су ти клисари за годину дана свог деловања остварили
износио је 1.018,12 форинти. Поред новца, Алекса Шантић, Ристо Радуловић и Гавро
Тривковић сакупили су и 230 ока воска (294,40 кг), који је похрањен код угледног
члана Општине, Војислава Шоле39. Године 1888. за клисаре су одређени Ристо
Ћоровић, Душан С. Билић, Јово Јовић и Јово Комненић40. Они су ту дужност вршили
до 25. априла (7. маја) 1889. (Марковдан), када су на њу ступили нови, изабрани дан
раније, на 77. општинској седници. То субили Душан Р. Круљ, Стеван Черечина и
Јово Зувин, за ког се наводи да је ортак трговца Шћепана Аничића41. На 81. седници,
одржаној маја 1889, дотадашњи клисари Ристо Ћоровић, Јово Јовић и Јово Комненић
поднели су своје рачуне Општини, из којих се види да је њихов годишњи приход био
2.263,26 форинти, расход 826,21 форинти, док се за 15 форинти наводи да је реч о
„вересији“, али не и о чему се ради. Чист приход у новцу био је 1.422,05 форинти.
Поред тога, они су Општини предали и сакупљених 622 ¾ оке воска и 24 оке зејтина.
На њиховом изузетном резултату, Општина им се усмено јавно захвалила42. На 139.
општинској седници, одржаној 22. априла (4. маја) 1890, изабрани су нови клисари:
Шпиро И. Докић, Милан Јована Радић и Ђорђије Тривка Кисић43. Њихов извештај о
раду поднет је касније новом општинском сазиву, изабраном јануара 1891.
Новац који су клисари предавали је увек тачно исказиван. Његов износ био је
значајан и временом је растао. Ради указивања на то колика је била његова вредност,
може се користити и податак о цени обновe Саборне цркве, којој је Општина
приступила одмах по њеном поновном формирању 1888. године. По разматрању
34 ЦШО, записник бр. 139 од 22. априла (4. маја) 1890. Традиција оглашавања клисара и
пјатара на Марковдан сачувала се од Уредбе из 1835. Ћоровић 1933, 51.
35 На 77. седници, одржаној 24. априла (6. маја) 1889, клисари који су изабрани јасно се
помињу као „бесплатни црквени послужитељи“. ЦШО, записник бр. 77 од 24. априла 1889.
36 ЦШО, записник бр. 138 из априла 1890.
37 ЦШО, записник бр. 12 из маја 1888.
38 ЦШО, записник бр. 77 од 24. априла (6. маја) 1889.
39 ЦШО, записник бр. 12 из маја 1888.
40 ЦШО, записник бр. 6 од 23. априла (5. маја) 1888.
41 ЦШО, записник бр. 77 од 24. априла (6. маја) 1889.
42 ЦШО, записник бр. 81 из маја 1889.
43 ЦШО, записник бр. 139 од 22. априла (4. маја) 1890.
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пристиглих понуда за извођење радова, који су обухватали захтевну поправку куполе
и њено покривање квалитетним бакром, посао је поверен новосадском лимару и
казанџији Милану Јовановићу, а укупна вредност свих радова била је 8.900,00
форинти, с тим што му је новац исплаћиван у више наврата, упоредо са одвијањем
радова и по њиховом пријему, све до истека гаранције коју је дао44. Новчани прилози
нису били једини које су клисари прикупљали у том времену. Велике количине
сакупљеног воска (1888. године 230 ока, 1889. године 622 ¾ ока) скупог и цењеног
производа, повераване су појединим члановима општине да се чувају и продају,
углавном преко чланова мостарских породица који су живели и радили у Трсту. Тако
је 7. (19) фебруара 1891. године клисар Шпиро Докић обавестио Општину да они
(клисари) имају „четири сирца воска за продају“, за који је одлучено да се пошаље у
Трст трговцима Шкуљевићу и Аничићу, који су требали да га продају по
најповољнијој цени45.
Поред обавеза у цркви и вођења реда у њој, као и прикупљања прилога,
клисари су учествовали и у ангажовању школске деце у различитим пригодним
приликама, али и у спроводима који су у Мостару вршени. Све то је вршено у
договору са школским старатељима одређеним између чланова Општине, затим са
управитељем српских школа и учитељским збором. Међутим, то је доводило и до
одређених проблема. Школски управитељ, учитељ Никола Љ. Мештеровић46,
обавестио је Општину 16. (28) марта 1889. да настава „много пати“ због честог
узимања многе мушке деце ради учешћа у спроводима, при чему Школа од тога није
имала никакве користи. Да би се то решило, одређено је да се за погребе одреди
највише пет ученика, а уколико породице покојника желе „параде“, како се то у
записнику дословно каже, учешће деце преко тог броја морало је да се Општини
плати 0,50 форинти по ђаку47.
Када је реч о приходима самих клисара, већ је поменуто да су они убирали
одређене таксе за свој рад. О томе колико су новца примали и за које послове у
записницима са седница Црквеношколске општине не могу се наћи јасни подаци. У
записнику са 138. седнице, под тачком број пет, наведено је следеће: „Пошто цркв[ени]
служитељи „клисаре“ нијесу до сада имале потпуно одређену таксу за сваки поједини
обављени чин у св[етој] цркви, те су од хришћана често неједнако наплаћивати морали,
то је за убудуће закључено да се за сваки поједини чин тачно наплата одреди, да се
новијем клисарима на писмени начин уреди“48. Клисарима су приходи ове врсте били
неопходни, јер су, вршећи своју дужност, свакако имали и расходе. У време новог
општинског сазива, чији је мандат почео јануара 1891, Херцеговачка митрополија
интервенисала је у питању њихових дужности, права и прихода, тако што је посебном
„Наредбом“ одредила како клисари треба да врше своју дужност. Мостарска српска
православна црквеношколска општина је акт примила „на повољно знање“, што је
44 ЦШО, записник бр. 3 од 3. (15) априла 1888.
45 ЦШО, записник бр. 6 од 7. (19) фебруара 1891. Реч „сирац“ употребљена је вероватно у
описном смислу и указује да се восак налази у облику великих облих погача налик сиревима.
46 Никола Љ. Mештеровић (?, 1855–Бијељина, 12. октобра 1913), учитељ у Мостару, члан
Црквеношколске општине, повереник Матице српске и један од оснивача друштва „Гусле“.
Често је због националног, просветног и добротворног рада премештан одлуком земаљских
власти, заједно са супругом Катинком, такође учитељицом. Радио је у Високом, потом у
Бродцу код Бијељине, да би од 1900. постао управник Државне комуналне школе у Бијељини,
вршећи ту дужност до смрти. Мастиловић 2014, 391.
47 ЦШО, записник бр. 69. од 16. (28) марта 1889.
48 ЦШО, записник бр. 138 из априла 1890.
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значило да га прихвата без икаквих примедби49. Наредба Митрополије указује на то да
одлука Општине из априла 1890. о клисарима и њиховим приходима није у потпуности
решила сва питања која се односе на њихов рад.
Пјатари се такође помињу у „Уредби“ из 1835. године50. Њихово име потиче
из грчке речи „пјат“ (πίατο), која у дословном преводу значи тањир или посуда. У
овом случају ради се о црквеним пјатовима, односно тасовима, на које су верници
стављали прилоге. Дужност пјатара такође је била једногодишња. Они су бирани и
проглашавани у исто време кад и клисари, о Марковдану сваке године51. Као и
клисари, и они су о сакупљеним прилозима водили протоколе, а Општини на крају
свог рада полагали рачуне. Постојала су три пјата на које су верници у цркви давали
прилоге: црквени, школски и сиротињски52. Таква подела указује на ширу делатност
Општине, укључујући и добротворну, јер су прилози са сиротињског пјата трошени
за помоћ припадницима православне заједнице најслабијег имовног стања. Пјатари
су углавном самостално, а не заједно, предавали рачуне општини, што је у складу са
јасном поделом коју су у свом деловању при сакупљању прилога имали.
У записницима из 1888, нема података о избору пјатара, али се по предатим
сумама 1889. види да је сиротињски пјатар био Марко Комад, црквени Гавро
Мијатовић а школски Видак Медан. Они су те године предали своје рачуне пошто су
изабрани нови пјатари. На 79. седници црквеношколске општине Гавро Мијатовић
предао је 181,43 форинте сакупљене на црквеном, а Марко Комад 313,25 форинти
сакупљених на сиротињском пјату. Иако на овој седници Видак Медан није предао
годишње приходе са школског пјата, очигледно се знало да ће то убрзо учинити и да
су разлози његовог одсуства са седнице били оправдани, па је Општина свој тројици
изразила писмену захвалност53. Видак Медан је нешто касније, на 82. седници
Општине одржане маја 1889, предао 234 форинте54. Нови пјатари, изабрани на 77.
општинској седници одржаној 24. априла (6. маја) 1889. године, били су Алекса
Шантић, црквени, Ристо Радуловић, сиротињски, и Гавро Тривковић, школски55. Они
су дужност обављали годину дана. На општинској седници одржаној 22. априла (4.
маја) 1890. изабрани су нови: Ристо Ћоровић, црквени, Јово Јовић, сиротињски и Јово
Комненић, школски пјатар. На 142. општинској седници дотадашњи школски пјатар
Гавро Трипковић предао је општини износ од 198,50 форинти. О томе колико су
новца као пјатари предали Алекса Шантић и Ристо Радуловић нема података, што
указује да су то учинили изван општинских заседања56. Новоизабрани пјатари за
време од Марковдана 1890, свој извештај и новчане износе нису предали по истеку
годишњег периода, већ на Скупштини 10. (22) јануара 1891, вероватно из разлога
што је она била изборна. На тој скупштини, сиротињски пјатар Јово Јовић приложио
је 150 форинти које је сакупио, црквени пјатар Ристо Ћоровић, такође, 150 форинти, а
Јово Комненић, школски пјатар, износ од 120 форинти57.

49 У Наредби се наводи и какав ред треба да влада у цркви током Богослужења, о чему су
такође бригу водили клисари. ЦШО, записник бр. 20 од 11. (23) априла 1891.
50 Ћоровић 1933, 51.
51 Ћоровић 1933, 51.
52 Записник бр. 77 од 24. априла (6. маја) 1889.
53 Ћоровић 1933, 51.
54 ЦШО, Записник бр. 82 из маја 1889.
55 ЦШО, записник бр. 77 од 24. априла (6. маја) 1889.
56 ЦШО, записник бр. 142 од 6. (18) маја 1890.
57 ЦШО, записник бр. 174 од 10. (22) јануара 1891.
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Износи које су пјатари предавали Црквеношколској општини, а који су
потом преношени у њене одговарајуће благајне, били су значајни у укупном збиру.
Године 1889, та сума износила је 728,68 форинти. За 1890. не постоји потпуни
податак, јер је евидентиран допринос само једног пјатара од 198,50 форинти, а у
наредном периоду, за нешто више од осам месеци од Марковдана 1890. до 17. (29)
јануара 1891, прикупљено је 420 форинти.
Као и клисари, и пјатари су били угледни чланови Српске православне
заједнице у Мостару, у које је Општина имала поверења да ће савесно вршити своју
дужност. Записници настали у периоду од 1888. до 1891. указују на то да су за
пјатаре бирани и људи који су у претходном периоду вршили клисарску дужност. На
основу ових извора не може се потпуно сигурно утврдити да ли је међу пјатарима из
времена 1888–1889. било клисара у претходном периоду. Општина тада није
функционисала, али клисари јесу. Међутим, већ 1889–1890, сва три изабрана пјатара
били су ранији клисари (Алекса Шантић, Ристо Радуловић, Гавро Тривковић)58. У
следећем годишњем периоду, 1890–1891, изабрани су пјатари Ристо Ћоровић, Јово
Јовић и Јово Комненић, који су у време1888–1889. године били клисари.
Социјално порекло клисара и пјатара такође је занимљиво. Међу њима је
преовладавао тада најугледнији слој српске заједнице. Алекса Шантић потицао је из
угледне трговачке породице. Душан С. Билић био је редитељ, глумац, један од
утемељивача и председник Српског пјевачког друштва „Гусле“59. Био је у сродству са
потпредседником обновљене Српскоправославне црквеношколске општине, трговцем
Димитријем Билићем60. Отац Душана Круља, Ристо, био је трговац вином. Трговачке
породице били су и Ћоровићи и Радуловићи, а Кисићи трговци и штампари. И други
клисари и пјатари имали су слично порекло или су припадали кругу интелектуалаца
који се формирао око Општине и друштва „Гусле“. Материјално углавном збринути,
они су прихватали част која им је указана избором на те дужности не из интереса, којих
у материјалном смислу и није могло бити пуно, већ у циљу давања личног доприноса
развоју и очувању институција српског народа у Мостару.
Једна од важнијих била је и дужност перовође, односно писара
црквеношколске општине. Њега је, заједно са осталим часницима, бирала Општина
(Одбор) одмах по свом избору од Скупштине, али и замењивала уколико би у току
годишњег рада он одступио са тог места. Дужност перовође обављао је школски
управитељ, понекад називан и равнатељем. О томе каква су била очекивања од
школског управитеља, самим тим и перовође, говори и одлука донета на 23. седници
Општине од 25. јуна (7. јула) 1888. У првој тачки дневног реда, која се односила на
реорганизацију основне школе и утврђивање броја учитеља, за школског управитеља
се наводи следеће: „да се од њих пет [учитеља] изабере један за равнатеља, коме ће
искључива дужност бити стручњачки надзор над срп[ским] прав[ославним]
осн[овним] школама, перовођство у свијем сједницама и појање у цркви попут
осталих учитеља (ако га општина појања не ријеши), са годишњом плаћом од 830
фор. и станарина од 15% цјелокупне равнатељске (600 ф) плаће. Није ли он ожењен
добија он једну собу попут осталих учитеља“. Познавање перовођства је било један
од важнијих услова за избор на место школског управитеља61. Перовођа је припремао
58 ЦШО, записник бр. 77 од 24. априла (6. маја) 1889. Избор нових клисара и пјатара било је
прва тачка дневног реда, и решено је да за пјатаре буду изабрани „лањски клисари“.
59 Вељковски 2004, 543.
60 Бујас 2004, 543.
61 ЦШО, записник бр. 23 од 25. јуна (7. јула) 1888.
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и у име Општине обављао преписку са локалним властима, другим црквеношколским
општинама, као и херцеговачким митрополитима. Знање у састављању аката се
подразумевало. Перовође су износиле на усвајање финансијске извештаје о стању
општинских благајни и фондова. У дужности перовође спадало је и заступање
општине пред градским властима, писање одговора на њихове захтеве, брига о
завештањима и правилном спровођењу тестамената, набавка књига за школу,
оглашавање у јавним гласилима слободних учитељских места (стечајеви).
Компликована процедура склапања уговора о поклону са људима који су их црквеној
општини давали, безусловно или са одређеним циљем, такође је била њихова
одговорност. Међутим, могуће је да су у том послу имали помоћ неког од правника
или адвоката, како не би дошло до проблема приликом овере таквих уговора код
надлежних власти.
Због свега тога, перовођа је морао бити добро образован. Такође је морао да
добро познаје етикецију приликом ословљавања у записницима и писмима, а
одговорност за исправност сваког записника потврђивао је својим потписом.
Одговоран посао који је вршио подразумевао је да присуствује свакој седници
општине или годишње скупштине, осим у случајевима када је био оправдано
спречен. За тај рад одређивана му је скромна месечна новчана надокнада. На 16.
општинској седници одржаној 29. маја (10. јуна) 1888, тадашњем перовођи, учитељу
Николи Љ. Мештеровићу, на његову молбу одређена је привремена новчана
надокнада од 15 форинти месечно, с тим што је наведено да се касније тај износ може
повећати62. Међутим, у каснијим записницима у току скупштинског сазива 1888–
1891. нема помена о томе да је та сума повећана.
Први перовођа био је учитељ и школски управитељ Никола Љ. Мештеровић.
Он се помиње од самог почетка рада обновљене српскоправославне црквеношколске
општине, све до 1. (13) јула 1889, када се он последњи пут јасно наводи у том
својству63. Од деведесет једне седнице Општине која је до тада одржана, укључујући
и скупштину јануара 1889, он је одсуствовао са само седам. Првих шест (седнице 24–
29) су из периода од 3. (15) јула до 21. августа (2. септембра), а седма је одржана 23.
октобра 1888. године. На првих шест седница, Мештеровића је замењивао учитељ
Петар Шевић, а на седмој, Марко Р. Марковић. По Мештеровићевој оставци и
одласку са учитељског места, неколико записника вођени су од привремених
перовођа. Прва два (92. и 93) нису потписана, па се може претпоставити да их је
водио неко од чланова Општине64. Три наредна записника са 94, 95. и 96. седнице, у
времену од 31. августа (11. септембра) до 24. септембра (4. октобра) 1889, као
привремени перовођа водио је Петар Шантић, члан Одбора. После њега перовођа је,
по већ устаљеном реду, постао нови школски управитељ, Јован Шикопарија. Он се у
том својству последњи пут помиње на 151. седници, одржаној 6. (18) јула 1890.
године65. У времену између 152. седнице, одржане у првој половини јула, и 159. од
23. августа (4. септембра) 1890. године, записник није потписан од привременог
перовође, па није сасвим сигурно ко је то био. Од 160. седнице, одржане 26. августа
(7. септембра) 1890, перовођа је постао нови школски управитељ, учитељ Светислав
Павловић.
62 ЦШО, записник бр. 16 од 29. маја (10. јуна) 1888.
63 ЦШО, записник бр. 81 од 1. (13) јула 1889.
64 ЦШО, записник бр. 92 од 30. јула (12) августа 1889; ЦШО, записник бр. 93 од 20. августа (1.
септембра) 1889.
65 ЦШО, записник бр. 151 од 6. (18) јула 1890.
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Радом Јована Шикопарије Општина није била у потпуности задовољна, пре
свега због његове колебљивости у одлуци да ли ће остати у Мостару или не. На јасно
питање да ли ће и у школској 1890/91. години остати у Мостару као школски учитељ
и управитељ, његов одговор био је изненађујући: „оти[ћи]ћу у суботу из Мостара и
потражићу себи друго мјесто, па ако нађем мјесто остати нећу, ако ли пак не нађем
остаћу у Мостару“66. Општина му се одмах захвалила на дотадашњем раду и
изабрала новог школског управитеља и перовођу, Светислава Павловића. Међутим,
проблеми са Шикопаријом су се наставили, јер није одмах испразнио школски стан
добијен на коришћење, па је поново био замољен да то учини67.
Светислав Павловић вршио је дужност управитеља основних школа и
перовође до и после редовне годишње изборне скупштине одржане 17. (29) јануара
1891. Једна од карактеристика његове делатности било је коришћење екавског
наречја српског језика, јер је потицао са тог говорног подручја. Ипак, временом је у
записницима које је водио све чешће било видљиво мешање екавице и ијекавице, јер
је очигледно и средина деловала на њега, а и сам је покушавао да јој се што боље
прилагоди. Међутим, када је реч о форми записника, она је све време била иста.
За општину је још једна врста дужности била значајна. Реч је о
повjереницима, покровитељима или поузданицима. Та дужност није била орочавана
годишњим периодом нити су њени носиоци бирани када и часници Општине.
Дужност је била једнократна и тицала се мањих, али не и неважних послова. Она је
имала везу са општином, на једној, и активностима појединих занатских и других
привредних организација, на другој страни. У времену од 1888. до 1891, у Мостару је
већ била укорењена традиција одржавања годишњих банкета, за које је одомаћен
назив био „пир“. Пирове су организовали занатска удружења, и било их је разних:
точарски, трговачки (бакалско-трговачки), пекарски (екмекчијски), механџијски,
кујунџијски, калајџијски, ћебеџијски (мутавџијски), терзијски. Сви они су одржавани
на дане великих хришћанских празника, који су често били и њихове славе. Општина
би пре одржавања појединачних „пирова“ одређивала повјеренике, који су јој на
првој седници по њиховом одржавању предавали прилоге који су на њима
сакупљени. Износ који је на тај начин прикупљан био је различит, и зависио је од
бројности и економске моћи чланова тих удружења, а свакако и од угледа
општинских повјереника који су пиру присуствовали. Тај износ се кретао од пар
десетина па до близу сто форинти. Чланови општине, сем ретких изузетака, нису
слати као повјереници на такве скупове. Али, и изабрани повјереници су имали висок
углед у мостарској средини, а ту дужност су сматрали за указану част и увек би је
успешно извршили. У општинским записницима нема података да је неко од
предложених повјереника тај посао одбио позивајући се на друге обавезе или разлоге
било које врсте, и да је због тога морао бити одређен његов заменик. Међу
повјереницима су били и Манојло Каблар, Игњат Гатало, Шћепан Голубовић, Илија
Дунђеровић, Михо Пешко, Сава Миловић, Алекса Комад, Јово Савић, Станко
Пелетина, Мићо Билић, Лазар Миличевић и други. Неки од њих учествовали су у
раду годишњих скупштина, а бирани су и у састав Општине (Одбора). Постојали су и
повјереници који су сакупљали прилоге за зејтин за манастир Житомислић. Они су
одређивани једном годишње, у фебруару месецу. Године 1889, 16. (28) фебруара, за
то су били задужени Алекса Куртовић и Манојло Жуња. У записнику са општинске
седнице на којој је та одлука донесена, наводи се да је то одлучено „слиједујући
66 ЦШО, записник бр. 153 од 8. (20) јула 1890.
67 ЦШО, записник бр. 160 од 26. августа (7. септембра) 1890.
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обичају својих предака“68. Новчани износ који су та два повјереника предала
Општини 30. априла (11. маја) 1889, износио је 78,82 форинте, што је било више од
прилога са већине занатских пирова. То показује да је углед манастира Житомислића
међу српским православним становништвом Херцеговине био изузетно велики,
посебно ако се има у виду чињеница да су повјереници могли да сакупљају прилоге
само на подручју града Мостара, а никако у другим црквеношколским општинама69.
Повјереници за сакупљање прилога за зејтин манастира Житомислић одређивани су и
1890. и 1891. године, али у општинским записницима нема података који износ су
прикупили.
Појци су вршили дужност везану за цркву и богослужења. Њихова улога
била је певање у хору у цркви приликом богослужења. Појци су по свом договору са
Општином обавезно били сви учитељи, уколико их она не би ослободила те обавезе.
Из тога није био изузет ни управитељ школа, који је уз то био и општински перовођа.
Када је потврђивала структуру учитеља по својој обнови, Општина је за свих пет,
колико је требало да их буде, предвидела и да: под а, морају знати црквено појање, и
под б, морају певати у цркви70. Одлуком Општине од 1. (13) децембра 1888, на име
тога што учитељи врше дужност црквених појаца, одређено је да се од тада сваке
године Школи уплати унапред 500 форинти годишње71. Да је та пракса заживела
показује пример од 8. јула 1890, када је на седници Општине решено да се из црквене
у школску касу уплати толики износ „у име појаца црквених“72. Поред учитеља, у
хору су учествовали и ђаци трећег и четвртог разреда основне школе. Појању их је
учио Младен Бошњаковић, хоровођа Пјевачког друштва, који је радио и у школи. На
његов предлог прихваћено је да ђаке и током распуста једном до два пута недељно, у
зависности од тога колико буде потребно, подучава црквеном певању, и да се
побрине за то да недељом и празником они буду у цркви, јер су тада неки од учитеља
којима је то дужност ван града73. Младен Бошњаковић дао је оставку на ту дужност
3. (15) јануара 189174. Општина је после тога припрему деце за црквено певање
поверила учитељима Светиславу Павловићу и Владимиру Гвозденовићу. Они су и
сами као црквени појци били активни у цркви, а као учитељи били су сасвим
квалификовани за ту обавезу75.
При Општини је постојала и дужност економа. Она је брзо заживела, али
није трајала дуго. Само неколико месеци по отпочињању рада обновљене Општине,
дошло се до спознаје да се економија манастира Житомислића може унапредити тако
да доноси више прихода манастиру. Због тога је решено да се ангажује „економ“. У
црквеном смислу такво звање је постојало у доба османске власти и вршио га је неко
од свештених лица, бринући се о стању епархијских добара. У изворима се економи
при појединим митрополитима често помињу. Међутим, у време обнове рада
Црквеношколске општине, радило се о сасвим различитој форми. Економи су били
људи који су за то имали одређено образовање, вероватно завршену неку од средњих
пољопривредних школа или бар велико искуство у таквим пословима. Одржавање
68 ЦШО, записник бр. 62 од 16. (28) фебруара 1889.
69 ЦШО, записник бр. 79 од 30. априла (11. маја) 1889.
70 ЦШО, записник бр. 23 од 25. јуна (7. јула) 1888.
71 ЦШО, записник бр. 43 од 1. (13) децембра 1889.
72 ЦШО, записник бр. 152 од 8. (20) јуна 1890.
73 ЦШО, записник бр. 152 од 5. (17) јуна 1890.
74ЦШО, записник бр. 173 од 3. (15) јануара 1891.
75 ЦШО, записник бр. 4 од 31. јануара (11. фебруара) 1891.
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имовине, обрада земље и гајење стоке нису били њихови једини послови, јер је све
производе требало употребити или продати, а новац не трошити без потребе. На 16.
седници одржаној 29. маја (10. јуна) 1888, у првој тачки изнет је предлог да се, „ради
умножавања манастирског иметка“, изабере економ, уз ангажовање и једног кувара.
Предлог је одмах прихваћен и за економа је изабран Симо Стајић, са платом од
400,00 форинти годишње. Истовремено, за кувара је изабран Михаило Самарџић,
чија је годишња плата била 150,00 форинти. И економ и кувар су, притом, имали
бесплатан стан и храну у манастиру76. Чињеница да је на истој седници усвојен
закључак да је манастиру потребан економ и да је предложен и изабран кандидат за
ту дужност, указује на то да се о томе озбиљно размишљало и раније, и да је са
Стајићем већ био обављен разговор и направљен договор.
У каснијим записницима Општине не помиње се активност економа Стајића.
Тако је било све до јуна 1889. На 87. седници Општине, одржаној 4. (16) јуна те
године, економ Стајић је поднео оставку која је прихваћена, уз напомену да се одмах
потражи замена за њега77. Разлози због којих је Стајић поднео оставку нису наведени.
Све до краја првог сазива обновљене Општине у јануару 1891, нов економ није
изабран.
Из времена османске власти када су, сагласно милетској структури,
надлежности Српске православне црквеношколске општине у Мостару биле знатно
веће, опстала је њена развијена структура различитих дужности, наслеђена из
традиције Васељенске патријаршије, уз специфичности проистекле из српске
баштине и општинске аутономије, засноване на њеном договору са митрополитом
Јосифом 1835. године. По аустроугарској окупацији Босне и Херцеговине, права те
најзначајније општине у Херцеговини знатно су умањена, а по устанку 1882. она је
била распуштена. Када је, на темељу тешког компромиса са земаљским властима,
Општина 1888. обновила рад, у њему су учествовали не само свештеници, учитељи и
општински часници, већ и људи чије су дужности биле административно мање
видљиве, али такође веома значајне. Њихови носиоци су одређивани одлукама
Општине, а вршене су без новчане накнаде или са врло скромним примањима из
општинских благајни. Избор на те дужности сматран је за велику част и због тога су
одговорно вршене, а корист од њих за Црквеношколску општину била је велика.
Клисари, пјатари, перовође, повјереници, појци и економи су бирани међу члановима
угледних мостарских породица или у интелектуалним круговима који се тада
развијају. Неке од тих дужности, попут перовође и појаца, били су обавеза
управитеља српских основних школа и учитеља. Напредак Мостарске
црквеношколске општине и њена економска стабилност, као и активност на
културном и просветном раду, били су и њихова заслуга.
Извори и литература
Извори
Записници са седница Српске православне црквеношколске општине у
Мостару, године: 1888, 1889, 1890, 1891.

76 ЦШО, записник бр. 16 од 29. маја (10) јуна 1888.
77 ЦШО, записник бр. 87 од 4.(16) јуна 1889.
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Nedeljko V. Radostavljević
LOWER OFFICES IN THE RE-ESTABLISHED CHURCH-AND-SCHOOL
COMMUNITY OF MOSTAR (1888-1891)
After its re-establishment in 1888, the Serbian Orthodox Church-and-school
Community in Mostar set up a structure, very similar to one from the time of Ottoman rule,
although with reduced prerogatives. The Assembly was the supreme body which elected the
members of the Community with a three-year mandate. The Community had a president,
vice president and members. Their activities are widely known in historiography,
particularly when it comes to their relations with government authorities, or to cultural,
educational and national work. An integral part of the Community were persons who held
lower offices, necessary for its work. Klisar, pjatar, perovodja, povjerenik, pojac and
ekonom are distinguished among them. The names of these offices indicate the strong
influence of the structure of the Ecumenical Patriarchate, which is interlaced with the
Serbian tradition as well as with the institutions of the new era. All of these offices,
excluding the ekonom and partly perovodja, considered to be exceptional honor. They
indicated the trust of the Community and they were performed for free or for modest fees.
Klisar and pjatar were elected for a one-year mandate. Klisars collected donations for the
Community and duly led the administration about that. They also took care of order in the
church and relationship with the school. Pjatars collected donations on the plates in the
church. Perovodjas, established by custom, were governors of primary schools in Mostar.
They also kept minutes of Community session, took care of records and executed
Community decisions. One of their duties was to conduct correspondence with state and
church authorities as well as with individuals. Povjereniks were the most numerous
officials, selected for specific occasions, usually to collect donations for the Community on
guild slavas and celebrations or for the Žitomislić monastery. They could be entrusted with
supervising the executions of some specific decisions. Pojac was the office assigned to
teachers, members of the Serbian Singing Society Gusle and senior pupils of primary
school. They sang in church during worship services on Sundays and public holidays. The
Community has tried to establish the office of ekonom who would take care of the estate of
the Žitomislić monastery. However, it was short-lived.
Social background of officials was different, but most of them originating from
reputable merchant families and intellectual circles. All of them have given an important
contribution to the cultural, educational and spiritual progress of Mostar’s Orthodox Serbs.
Later they would be elected to new positions in the structure of the Church-and-school
Community.

426

Crkvene studije, Ni{ / Church Studies, Nis

12-2015, 427-434
УДК 322:271.222(497.11)“1937“
271.222(497.11)-9“1937“

Зоран Јеротијевић
Факултет за пословно-индустријски менаџмент,
Универзитет Унион Никола Тесла, Београд – Србија
Међународни центар за православне студије, Ниш - Србија
е-mail: zoranjerotijevic@gmail.com

ПРОБЛЕМ КОНКОРДАТА ИЗМЕЂУ ВАТИКАНА
И КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 1937. ГОДИНЕ
Апстракт: Краљевина Србија је склопила конкордат са Ватиканом 1914.
године. У то време на територији Краљевине Србије живело је нешто мање од
30.000 католика. После стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у њој је
живело преко 4.000.000 католика, па се наметнула потреба за новим конкордатом.
Промењене међународне околности су утицале и на агресивније понашање Свете
столице. Преговори су трајали више година уз много осцилација и нетолерантности
пре свега од стране представника Ватикана. Са друге стране, ни најзначајнији
чиниоци у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (Краљевини Југославији) нису хтели
да прихвате давање повлашћеног положаја католичкој цркви. Међу њима
најзначајнији чинилац је била Српска православна црква.
Кључне речи: конкордат, Краљевина Југославија, Ватикан, Српска
православна црква.
Са настанком независне српске државе у новом веку наметнуло се и једно од
темељних питања постојања независне државе – успостављање дипломатских односа
са другим субјектима у међународној заједници. У том контексту је био веома битан
однос са Аустроугарском и Светом столицом (Ватиканом). Аустроугарска је
вековима била један од главних стубова католицизма и њени планови су били (у
периоду крајем 19. и почетком 20. века) да заједно са Ватиканом и папом Пијем Х
врши притисак на Србију ради остварења својих империјалних интереса на Балкану.
Због тога је српска влада настојала да дипломатским путем „заобиђе“ Аустроугарску
и склопи споразум са Ватиканом који не би давао Аустроугарској никакав повлашћен
положај (да има право протектората над католицима у Србији)1.
У периоду после балканских ратова српска влада је интензивирала преговоре
са Светом столицом. Делагат Србије за преговоре био је Лујо Бакотић, Србин
католик из Шибеника, један од најзначајнијих заступника српског народа у
Далмацији2. Конкордат је потписан 24. јуна 1914. године. У има краља Петра I
конкордат је потписао Миленко Веснић. У ратним условима Србија је донела закон о
конкордату између Србије и Свете столице у Риму 24. августа 1914. године3.
1 Јеротијевић 2014, 2.
2 Јеротијевић 2014, 6.
3 Закон о конкордату између Србије и Свете столице 1921, 3.
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Први светски рат и огромне промене како граница тако и власти у појединим
државама наметнули су нове преговоре око конкордата. Промене граница условиле
су и промене у организацији католичке цркве (формиране су нове црквене
провинције или дељене старе)4. У периоду између два светска рата на челу католичке
цркве налазио се папа Пије ХI (1922–1939). У овом периоду је Краљевина Срба,
Хрвата и Словенаца (Краљевина Југославија) сматрана објектом мисионарства.
Носиоци католичке пропаганде у Југославији (они који су обављали мисионарски
рад) били су углавном усташке орјентације (Степинац, Драганић, Сакач, Камбер,
Лацковић, Берковић)5. Посебно треба нагласити да је у преговорима између
Краљевине Србије и Ватикана уочи Првог светског рата изостављено да Србија буде
мисионарска земља, што је имало значаја у томе да се Србија и њено католичко
становништво изузима из надлежности конгрегације за пропаганду вере у Ватикан6.
Ово значи да би била успостављена црквена структура у земљи (Србији) која не би
била под патронатом наведене конгрегације.
Први значајни контакти између представника државне власти Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца и представника Свете столице учињени су у Риму
приликом потписивања „римских споразума“ између Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца и Краљевине Италије 1924. године. Ови споразуми су регулисали
разграничење између две државе. Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца
представљали су Никола Пашић и Момчило Нинчић, који су посетили и папу Пија
ХI. Приликом ове посете договорено је да се спорна питања уреде, па је у том циљу
следеће године у Ватикан дошла специјална делегација из Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца која је започела преговоре са папском куријом у вези закључења
конкордата7.
Преговоре који су се водили поводом закључивања конкордата
карактерисале су многе трзавице. Спорови су настајали око питања накнаде штете за
црквена имања, око питања непријатљског држања католичког свештеника према
верницима других цркава, око питања која је односе на верску наставу у школама, о
административним и другим питањима8. Папа Пије ХI је такође био непријатељски
расположен према јужнословенском народу у италијанским областима и истовремено
веома покровитељски расположен према усташкој организацији која се несметано
развијала код окриљем католичке цркве.
Заоштравање односа између Ватикана и Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца дошло је због спора око завода Светог Јеронима. Ова стара католичка
установа настала још у 13. веку стотинама година је представљала верско-културну
институцију јужних Словена – католика. Значајан утицај у овој установи имали су
Срби католици. Крајем ХIХ и почетком ХХ века дошло је до покушаја да се овај
завод прогласи искључиво хрватским. Због тога је протествовала и Црна Гора
почетком ХХ века (Црна Гора је склопила конкордат са Светом столицом 1896.
године и католички црквени великодостојник у Црној Гори звао се бискуп (примас)
српски). Треба посебно нагласити да су Срби католици играли важну улогу у
финансирању ове институције. Не треба заборавити да је Лујо Бакотић, Србин
католик и адвокат из Шибеника, био постављен за делегата за преговоре о
4 Жутић 1994, 61.
5 Симић 1990, 9.
6 Јеротијевић 2014, 2.
7 Симић 1990, 10.
8 Симић 1990, 10.
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конкордату у Риму крајем 1913. године9. Лујо Бакотић је био и посланик Српске
странке у Далматинској скупштини. Посебно треба истаћи да се највећи број
Дубровчана крајем ХIХ века осећао Србима (без обзира на већинску католичку веру),
тако да асимилација у корист Хрвата још није била у највећем делу спроведена.
Период непосредно после Првог светског рата карактеришу преговори о
разграничењу и мањинским питањима. Уговором у Рапалу 1920. године и римским
споразумима, који су разоткривени 27. јануара 1924. године, окончан је један период
интензивног рада дипломатије обеју земаља. Резултат ових преговора је и
успостављање ингеренције Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца под Заводом Светог
Јеронима. Посебно треба нагласити да је од стране Бенита Мусолинија потписана
званична изјава којом се завод Светог Јеронима признаје као страни завод у корист
католика Југословена, а црква Светог Јеронима као национална југословенска
црква10. На овај начин су знатно побољшани југословенко-италијански односи, који
су због нерешених граничних питања били веома „затегнути“ после завршетка Првог
светског рата.
За разлику од италијанске државе, Ватикан је поступио крајње насилно.
Дошло је до отимања завода и смењивања службеника које је поставила Краљевина
Срба, Хрвата и Словенаца. Радило се по до тада незабележеном поступку према
једној држави. Уследио је протест владе Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца преко
посланика у Ватикану, Смодлаке. Истовремено је у земљи дошло до великог
незадовољства према Ватикану. Многи посланици су тражили оштар дипломатски
одговор Ватикану. Када је посланик Смодлака дошао у Београд ради подношења
извештаја о ситуацији у Ватикану, за отправника послова при том посланству
постављен је Милан Јовановић, саветник у посланству у Риму. Јовановић је послао
кардиналу Гасперију, секретару Свете столице о свом именовању, али у Ватикану
нису хтели да приме ово писмо. Када је Милан Јовановић дошао у Ватикан лично,
није примљен у канцеларију секретара11. Овакав поступак Ватикана схваћен је у
Београду као прекид дипломатских односа са Светом столицом. Треба посебно
напоменути да је у време ове кризе односа између Свете столице и Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца више католичко свештенство подржало Свету Столицу и понело
се, слободно се може рећи, антидржавно и издајнички. Наша влада је због поступка
према нашем дипломати уложила овакав протест ватиканском посланству
(нунцијатури) у Београду. Истовремено, широм земље су се ширили протести против
оваквог понашања Ватикана.
После свих ових дешавања Ватикан се извинио у вези пријема Милана
Јовановића. После тога је за посланика у Ватикану именован Јеврем Симић. Питање
завода Светог Јеронима и даље је било спорно, јер су представници Свете столице
одбијали сваки договор. Пошто је наша страна инсистирала на правима према заводу
Светог Јеронима, представници Свете столице су предлагали да се ово питање реши
заједно са преговорима о конкордату. Посланик Симић је сматрао да преговори о
конкордату могу да започну тек онда када се реши спор око Светог Јеронима. Спор је
трајао 3 године и решен је тако што је Света столица половином 1929. године
предала Завод ректору кога предлаже влада Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца12.
9 Јеротијевић 2014, 6.
10 Симић 1990, 12.
11 Симић 1990, 13.
12 Симић 1990, 13.
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Питање конкордата као што се види било је веома сложено због
непринципијелног става Свете столице, као и жеље Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца да буде равноправан преговарач. Одмах после формирања Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца наметнуло се питање уређења односа са Ватиканом.
Главни разлог је био стварање државе са значајним бројем католика из области
бивше Аустроугарске (Словенаца, Хрвата, Срба католика и неких мањина). У
претходном излагању је изнето оно што се дешавало у односима наше државе и
Свете столице двадесетих година прошлог века. Треба још напоменути да је 1922.
године формирана комисија за израду нацрта конкордата13. Неки чланови комисије
сматрали су да нови конкордат буде сличан ономе из 1914. године који су потписали
Краљевина Србија и Ватикан. Нацрт конкордата, који је направила комисија
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, после достављања ватиканској делегацији
изазвао је доста примедби у којима су изнете многе замерке и црквено-политички
услови. Овим примедбама и предлозима, ватиканска делегација је директно
покушала да наруши државни суверенитет Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и да
добије повлашћени положај католичке цркве у односу на друге верске заједнице.
Ватикан је тражио искључиво надлежност у обнављању верских служби, као и да се
држава не меша у рад црквених имања и прихода са истих. Тражено је да се верска
настава изводи искључиво под патронатом католичке цркве и да се деца из
мешовитих бракова васпитавају у католичком духу14. Због великог разилажења у
ставовима комисије Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Ватикана, решавање
питања конкордата је за извесно време одложено. Разлог за агресиван однос
Римокатоличке цркве према Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца био је и лоша
позиција ове цркве после формирања нових држава по завршетку Првог светског
рата. Тада се значајан део католичког становништва нарочито у Чехословачкој,
Румунији, али и другим државама, одвојио од матичне католичке цркве и пришао
Старокатоличкој цркви и другим конфесијама15.
Треба напоменути да су питање конкордата искористиле и неке екстремне
политичке групе. То се, пре свега, односи на пронацистички усташки покрет који је
преко својих присталица из редова католичког клера хтео да промовише своје идеје
(које су се у овом случају једним делом и поклапале са ставовима званичних
представника Ватикана).
После великих промена у држави у периоду 1929–1931. године долази до
нових покушаја да се постигне договор око конкордата. У томе је важну улогу имала
влада Богољуба Јевтића. Пошто је 1929. године формирано 9 бановина, створене су и
административне целине са доминацијом једне конфесије у свакој (напомињем да је
приморска бановина имала католичку већину, али да су у укупном броју Срби
достизали скоро половину становништва, Срби католици и православци заједно), 6
бановина је имало православну већину, а 3 католичку.
Нацрт конкордата, који је дело већ поменуте владе Богољуба Јевтића, дошао
је у време великог комешања у Европи, уздизање Хитлерове Немачке и
преиспитивање положаја победника у Првом светском рату. У Краљевини
Југославији (посебно у српским крајевима), овај нацрт је изазвао бурне реакције.
Посебно је опозиција била критички настројена према овом нацрту16. Примедбе су се
13 Симић 1990, 13.
14 Надовеза 2014, 228–229.
15 Жутић 1994, 389–390.
16 Надовеза 2014, 230.
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посебно односиле на регулисање бројних односа, црквених прихода, такси, аграрну
реформу итд. Истицано је и то да је конкордат потписало релативно мало земаља,
свега 12 од тада 66 независних држава. Опоцизија је изнела примедбе на поједине
чланове нацрта, јер су они супротни законима Краљевине Југославије. Тако на
пример, у члану 8 се католичким свештеницима забрањује да припадају политичким
странкама, а у члану 7 се каже да католички свештеници нису у обавези да дају
државним органима информације до којих дођу током своје верске службе17. На овај
начин се, како је опозиција сматрала, крњи државни суверенитет. Примедбе су
давали и поједина свештена лица Српске православне цркве (епископ Платон се пита
да ли конкордат који потписује наша земља мора да обухвати све погодности из
других конкордата, које се дају католичкој цркви)18. Опозиција је имала велике
примедбе на чланове од 16 до 23 који регулишу економске односе католичке цркве у
Краљевини Југославији, јер је сматрала да су мимо прописа наше државе. То се
посебно односи на питање враћања земље католичкој цркви због аграрне реформе.
Проблеми који су се појавили због неусклађености нацрта конкордата
изазвали су и значајне реакције у Скупштини. Неки посланици су истицали да наша
држава, која је у претходним ратовима дала велике жртве, не треба да свој
суверенитет дели са Римом19. Спорно је такође било и школовање католичких
свештеника (члан 24 до члана 28 нацрта конкордата), јер оно није усаглашено са
просветном политиком наше државе. Члан 32 регулисао је брачне односе и
фаворизовао је католичку цркву на рачун других конфесија. Овај члан је био у
супротности са канонима Српске православне цркве.
Отпор прихватању конкордата прва је покренула, управо, Српска
православна црква, као највећа конфесија на територије Краљевине Југославије. Не
само због броја верника и величине, Српска православна црква је уживала огроман
углед једног од најзначајнијих носилаца борбе за ослобођење и уједнињење српског
народа. Више деценија уназад, свештеници Српске православне цркве били су раме
уз раме са најширим народних слојевима. С друге стране, католичка црква се
показала као непријатељ српског народа у неким преломним тренуцима за српски
народ (анексија Босне и Херцеговине, Први светски рат). Још једну битну чињеницу
треба истаћи када је у питању Српска православна црква. Она је била потпуно
самостална у односу на светске субјекте моћи у сфери религије. Као таква била је
спремна на беспоштедну борбу против, тада већ милитантног католицизма (у чијем
се окриљу у Краљевини Југославији налазила једна од најмрачнијих организација
нацистичке провинијенције – Усташки покрет) који је покушавао да добије
повлашћен статус у односу на друге цркве и конфесије. Треба напоменути да су и
неке мање хришћанске заједнице (Немачка евангелистичка хришћанска црква) биле
противници склапања конкордата20.
Протести патријарха Варнаве одложили су изношење нацрта конкордата на
Скупштину у новембру 1936. године21. Сукоби су се наставили и следеће године, а
патријарх Варнава је ишао и код првог намесника, кнеза Павла, како би се одустало
од ратификације конкордата. И поред тога, влада је и даље била упорна у жељи да се
спроведе ратификација. Разлог за ово настојање владе била је и жеља председника
17 Надовеза 2014, 230.
18 Надовеза 2014, 230.
19 Надовеза 2014, 232.
20 Петрановић, Зечевић 1987 том I, 494.
21 Петрановић, Зечевић 1987 том I, 495.
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владе Милана Стојадиновића да утиче на побољшање односа са Италијом, чија би
влада требала да пооштри мере против усташа22. Са друге стране, опозиција (пре
свих српска) се уједињавала у борби против конкордата. Овде треба направити
разлику између политичких снага које су свесно и искрено биле против конкордата
из патриотских, верских и моралних разлога, и оних снага које су овај спор
користиле за своју промоцију. То посебно важи за комунистичку партију Југославије
чији су чланови учествовали у антирежимским демонстрацијама, а неки су чак
виђени да клече пред олтаром Саборне цркве у Београду23. Веома је чудно овакво
понашање чланова једне атеистичке странке у строго верском спору, осим ако се не
држе пароле „што горе – то боље“.
Посебно значајан тренутак у сукобу око ратификације конкордата била је
болест патријарха Варнаве. Тако је 19. јула 1937. године оджана литија улицама
Београда као део молитвеног церемонијала за оздрављење патријарха. Полиција је
забранила пролазак литије кроз Кнез Михајлову улицу, али су демонстранти код
Саборне цркве кренули управо према Кнез Михајловој улици где су се налазиле јаке
полицијске снаге. Дошло је до крвавог сукоба у коме је повређено више људи, међу
њима и епископ шабачки, који је водио литију. Сведочење о бруталним поступцима
полиције изнело је више посланика који су били очевици или учесници литије и
сукоба код Саборне цркве. Још пре ових догађаја, представници Српске православне
цркве су навели да може доћи до екскомуникације (одузимање црквених права и
повластица) свим православним члановима Владе, Скупштине и Сената који буду
гласали за ратификацију конкордата24. У следећих неколико дана дошло је до
екскалације сукоба. Томе су допринели, прво гласање у Скупштини о одобрењу
конкордата, а потом и смрт патријарха Варнаве. Овако је конкордат у Скупштини
добио већину. Било је неопходно да се текст усвоји и у Сенату, али до тога није
дошло. Став против конкордата је био све јачи у народу, па је председник Владе
Милан Стојадиновић, у интересу националног јединства, јавно саопштио 9. октобра
1937. године да Влада одустаје од ратификације конкордата. На тај начин је завршен
један буран период у односима Српске православне цркве и државе између два
светска рата. Неусвајењем конкордата, Српска православна црква је успела да спречи
стављање католичке цркве у повлашћени положај у односу на друге конфесије.
Истовремено, битно су поправљени односи између Српске православне цркве и
Владе, а дошло је до захлађења односа између Краљевине Југославије и Ватикана. У
државним оквирима, словеначки корпус је остао лојалан јединству државе, док су се
хрватске странке дистанцирале од овог сукоба (уз покушај да извуку корист за
ширење хрватских територија, што ће касније делимично бити остварено споразумом
Цветковић–Мачек који није одобрен у Скупштини).
Закључак
Питање конкордата је везано за уређење односа између држава и
римокатоличке цркве. Као што је већ раније речено, у време сукоба око конкордата
1937. године било је 66 независних држава и до тада је било склопљено 12
конкордата. Својевремено је склопљен конкордат између Аустрије и Ватикана 1855.
године, али је исти оспорен да важи у православним деловима Хабзбуршке
22 Ђорђевић 2012 том I, 287.
23 Јеротијевић 2008, 49.
24 Петрановић, Зечевић 1987 том I, 496.
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монархије. Неки хрватски писци су сматрали да је овај конкордат наставио да важи и
после слома Аустроугарске25. Србија и Црна Гора склопиле су конкордате да би
регулисали питање положаја малог броја верника католичке вероисповести и
истовремено онемогућили независно мешање католичког клера из иностранства
мимо власти у тим земљама.
Врло је било специфично питање односа Ватикана и Царске Русије. Почевши
од 1847. године склапани су уговори који су непотпуно решавали питање положаја
католика у Русији. За Ватикан је однос са Русијом био битан због значајног броја
католика на територији где су живели Пољаци и Литванци у оквиру Царске Русије.
Током наредних година склопљени су неки уговори који су се бавили
организационим питањима католичке цркве на територији Русије. Након распада
Царске Русије 1918–1922. године, Ватикан није покушавао да склапа споразуме
сличног типа са СССР26.
Можемо истаћи још два примера конкордата са Пољском и са Румунијом.
Први се односи на учвршћивање позиција Ватикана у доминантно католичкој земљи,
а други на једну православну земљу са Мађарском католичком мањином у Ердељу.
На крају, можемо рећи да, гледано из угла Ватикана, конкордат представља
међународни уговор (што и подржава већина католичког клера). Са друге стране,
показало се да ти уговори иду у правцу успостављања доминације католичке цркве над
другим конфесијама. На примеру конкордата из 1937. године може се уочити више
елемената који указују на покушај добијања повлашћеног положаја католичке цркве.
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Zoran Jerotijević
THE PROBLEM OF CONCORDAT BETWEEN VATICAN
AND THE KINGDOM OF YUGOSLAVIA IN 1937.
The Kingdom of Serbia has signed a concordat with the Vatican in 1914. At that
time in the territory of the Kingdom of Serbia lived less than 30,000 Catholics. After of
creation of Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in it lived over 4,000,000 Catholics,
however, the need for a new concordat. The changed international circumstances have
contributed to the aggressive behavior of the Holy See. The negotiations lasted several
years, with many fluctuations and intolerance primarily by representatives of the Vatican
City. On the other hand even the most significant factors in the Kingdom of Serbs, Croats
and Slovenes (Kingdom of Yugoslavia) would not accept giving preferential position of the
Catholic Church. Among them, the most important factor was the Serbian Orthodox
Church.
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THE CASE OF THE REFUGEE ROMANIANS ORTHODOX
CLERICS IN WORLD WAR II – A LESSON OF PHILANTHROPY
AND NATIONAL SOLIDARITY
Abstract: The refuge phenomenon during WWII affected first of all the Romanian
priests in the north and east of Romania, considered by the Hungarians and the Russians as
”the most ardent exponents of the Romanian national idea”. That is why, approximately
40% of the Orthodox priests in the northern half of the Diocese in Cluj, dwelling on the
territory conceded to Hungary, took refuge in 1940-1941 in the Vicarage of Alba Iulia,
fleeing the Hungarians’ atrocities and then, half of them settled in other eparchies in the
country. In 1943-1944 the Vicarage of Alba Iulia received in its structures many refugee
clerics from Transnistria, Bassarabia, Bukovina and Moldavia. The council of the Vicarage
tried to help all of them by offering them support, by placing them in different positions, by
raising funds and interceding with the authorities for their cause.
The present study illustrates the Romanians’ solidarity towards the refugees, as an
actual assumption of the national and evangelical ideal, offering also novel statistics data
about the cases of the refugee clerics in the Vicarage of Alba Iulia, particularly in the
deanery of Alba Iulia.
Keywords: Romanian Orthodox refugee priests, WWII, the Vienna Dictate,
Marshal Ion Antonescu, northern Transylvania, Bassarabia, Bukovina, the Diocese of Cluj,
the Orthodox Vicarage of Alba Iulia, the Orthodox deanery of Alba Iulia.
In the dramatic circumstances following the Vienna Dictate (August 30th 1940),
which split Transylvania (the central region of Romania), from a political and
administrative point of view, in the context of the atrocities committed by the Hungarians
against the Romanians, a great number of Orthodox priests from Northern Transylvania
sought refuge in the free territory administered by Romanian authorities, most of them in
the southern area of the eparchy of Cluj, precisely in the Romanian Orthodox Vicarage in
Alba Iulia1.
1 The Romanian Orthodox Vicarage in Alba Iulia functioned during WWII as a temporary body for the
administration of parishes in the southern half of the eparchy in Cluj, left without a hierarch after the
Vienna Dictate, which practically split Transylvania in two, and, as a result, the eparchy of Cluj. Thus, 8
deaneries with 184 parishes remained in the territory conceded to Hungary, under the guidance of bishop
Nicolae Colan and the other 10 deaneries (later 8, then 9), with 201 parishes, in Romania, for the latter
being founded the Vicarage in Alba Iulia. This new administrative body, led by the archpriest of Alba
Iulia, Alexandru Baba, lasted for 4 years and 7 months (September 6th 1940 - April 1st 1945); the Archives
of the Archdiocese in Cluj (in this document marked as AAC), Fund Romanian Orthodox Vicarage of
Alba Iulia, non-inventoried, in this document marked as ROVAI), doc. no. 1878/8 May 1942; see also
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Despite being only at the beginning of its organization, the Council of the
Vicarage in Alba Iulia reacted promptly to the cause of the priests who were refugees,
initiating a charity fund for them (out of voluntary deductions from the priests’ salaries and
fund raising activities2), but also interceding with the Patriarchate and the Ministry of Cults
in order to get support.
Most of the priests who were refugees were sent in parishes which had no budgets,
the rest of them in the administration of the Vicarage center and in the parishes previously
occupied by hieromonks3. These priests were paid by the Ministry of Cults, the amount of
money being the one they had before their refuge. The parish priests who were assigned to
receive a refugee in their parish had the obligation to accept him as adjunct priest4.
It is worth mentioning that not only the priests who were refugees received support
from the Vicarage, but also the ones who had remained in northern Transylvania. Thus,
informed on various occasions that in the space conceded to Hungary, the Hungarians did
not cease the atrocities against Romanians5, the Council of the Vicarage addressed in
Rev. Fr. Prof. Alexandru Moraru, PhD, Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Biserică.
Naţiune. Cultură, volume. III, tom I, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, 2006, pages 649-650; Idem, Violenţa împotriva lui Dumnezeu – câteva aspecte din
perioada 1940-1945, in volume *** Violenţa „în numele lui Dumnezeu” – un răspuns creştin, Alba Iulia,
Reîntregirea, 2002, p. 94-95; Idem, Vicariatul Ortodox Român Alba Iulia (1940-1945). Aspecte generale,
in Nicolae Bocşan, Ana Victoria Sima, Ion Cârja (coord.), Identităţi confesionale în Europa CentralOrientală (secolele XVII-XIX), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009, p. 491-510; Idem, Date
statistice privitoare la parohiile, filiile şi credincioşii din Eparhia Ortodoxă Română a Vadului,
Feleacului şi Clujului la 1 septembrie 1940, in „Studia Universitatis Babeş–Bolyai. Theologia
Orthodoxa”, LI, 2006, no. 2, p. 27-37; Idem, Statistici referitoare la parohii, filii, clerici şi credincioşi din
Eparhia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului din prima jumătate a secolului al XX-lea, in
„Studia Universitatis Babeş–Bolyai. Theologia Orthodoxa”, LII, 2007, no. 1, p. 39-49. On the first
assemblies of the Vicarage and its initial moments, of organization, as well as the final ones, see Cosmin
Cosmuţa, Momente privitoare la organizarea Vicariatului Ortodox Român de Alba–Iulia, in „Studia
Universitatis Babeş–Bolyai. Theologia Orthodoxa”, LIII, 2008, no. 1, p. 47-56; Idem, Vicariatul Ortodox
Român de Alba-Iulia – documente privitoare la înfiinţarea şi desfiinţarea sa, in „Analele Facultăţii de
Teologie Ortodoxă”, Tom X, Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 2008, p. 273-282; also, see Alin Albu, The
Romanian Orthodox Vicarage of Alba Iulia (1940-1945) – the moments of constitution, in vol. „Teologie
şi Istorie. In Honorem Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru Moraru”, editors: Gabriel-Viorel Gârdan and Cosmin
Cosmuţa, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2014, p. 319-331.
2 AAC, Fund ROVAI, „Proces verbal din 16 octombrie 1940”, in Registrul de Procese verbale…, vol.
I, p. 21; Ibidem, doc. no. 482/12 October 1940.
3 Following the proposal of the Vicarage Council, Patriarch Nicodim disposed the revocation of the
monks who were parish administrators and they were sent back to their monasteries so that the
refugees could be placed there as priests; Ibidem, doc. no. 341/1940; Ibidem, doc. no. 786/4 november
1940; Raportul despre activitatea Vicariatului de la înfiinţarea lui (6 septembrie 1940), până la 30
iunie 1941, unregistered, p. 14.
4 Ibidem, doc. no. 1104/28 November 1940, p. 2.
5 For a detailed account of the atrocities committed by Horthy’s soldiers in northern Transylvania after
August 1940, see Rev. Fr. Prof. Alexandru Moraru, Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000.
Biserică. Naţiune. Cultură, vol. III, p. 650-659; Rev. Archdeacon Prof. Constantin Voicu, Biserica
strămoşească din Transilvania în lupta pentru unitatea spirituală şi naţională a poporului român, Sibiu,
Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1989, p. 220-254; Mihai Fătu, Biserica românească din nord-vestul ţării
sub ocupaţia hothystă (1940–1944), Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, 1985, p. 81-110; Nicolae Corneanu, Metropolitan of Banat, Biserica românească din
nord-vestul ţării în timpul prigoanei horthyste, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, 1986, p. 10-138; Petre Ţurlea, Ip şi Trăznea. Atrocităţi maghiare şi acţiune

436

November 1940 a petition to general Ion Antonescu, asking him to take diplomatic
measures in order for these acts to stop6, then in February 1941 a report to the Minister of
Cults which presented the inhuman treatment applied by the Hungarian army and
population to the Romanians in northern Transylvania. The Romanians were ”beaten,
threatened with death, arrested and sent to prisons or camps, living in a condition of
destitution”7. The persecutions were directed especially against priests, accused of being
”the most ardent exponents of the Romanian national idea”8.
In the spring of 1944 there was a new arrival of refugees, many people from
Moldavia from the banks of the river Prut and people from Bukovina, who receded from the
advance of the Soviet troops that had reached the river Nistru9. Although the Vicarage had the
obligation to place in its parishes only the refugees from the eparchy of Ismail, according to the
distribution conceived at a national scale, the board of the Vicarage received refugees from
other eparchies as well. On the one hand the board of the Vicarage was impressed by the
difficulties of some members of the clergy; on the other it was in need of priests10.
Besides the Church, the state also involved in supporting the refugees, either
financially, or juridically, by offering them new positions with salaries equivalent to the ones
they initially had up, by elaborating laws and dispositions to ensure their social protection (in
December 1940 the Ministry of Cults called all priests who were also teachers to choose one of
the positions, being forbidden to possess both11; at the beginning of 1941 appeared the Law nr.
2131, which suspended all new appointments until the refugees priests were placed12).
Nevertheless, after October 1st 1941, the Ministry of Finances stopped giving salaries to the
refugee priests who had now to be placed in new positions13.
In April 1943, according to the dispositions of Marshal Antonescu, was initiated
”a national-cultural internal action of consolidation of the national conscience”
(Propaganda National Internal Action), meant to ensure, besides military fighting, the
”final victory of the Romanian nation”14. The Ministry of Propaganda offered instructions
in several directions, one case being that of the refugees, urging the population to accept the
refugees, to assist them from a material and spiritual point of view in order for them to be
integrated in the life of the local community and in order to ensure an active solidarity15.
Stating the factors involved in running this action of consolidation of the national
conscience, one insisted on the role of the teachers and of the priests, not forgetting the
refugees who belonged to these two professional categories. The latter, who were urged to

diplomatică românească – studiu şi documente, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996, 593 p. Note the
author’s presentation of the speciality literature at pages 14-15.
6 AAC, Fund ROVAI, „Proces verbal din 6 noiembrie 1940”, in Registrul de Procese verbale…, vol.
I, p. 28.
7 Ibidem, The Address of the Vicarage to the Minister of Cults concerning the problem of the
refugees, February 21st, 1941, unregistered copy.
8 Ibidem.
9 Valer Moga, Despărţământul Alba Iulia al „Astrei” (1918 – 1948), in „APVLVM”, XXXI, 1994, p. 485.
10 AAC, Fund ROVAI, doc. no. 3006/21 Juny 1944; no. 3074/26 Juny 1944; no. 3226/8 July 1944;.
11 Ibidem, Raportul despre activitatea Vicariatului de la înfiinţarea lui (6 septembrie 1940), până la
30 iunie 1941, unregistered, p. 14.
12 Ibidem, doc. no. 10/4 January 1941.
13 Ibidem, no. 3483/6 October 1941.
14 The address of the Ministry of the National Propaganda, no. 491/1944, copy in AAC, Fund
ROVAI, no. 3157/5 July 1944, 4 pages.
15 Ibidem, p. 1-2.
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become members of the local branches of various cultural associations and foundations16,
could offer a valuable cooperation in this direction. Such is the case of the Alba branch of
the ”Astra” association, invoked as paradigmatic, by participating in the General Assembly
of the representatives of the University in Iaşi, which had taken refuge in Alba Iulia17.
After these historical-juridical marks of the refugee priests’ issue, here is some
precise information from the Vicarage, but also at the level of the deanery in Alba Iulia,
which, being at the centre of the Vicarage, is illustrative of this topic.
In December 1940, in the area of the whole Vicarage there were 70 refugee priests
from northern Transylvania18, whereas in 1941, 40 priests were identified19 and in July
1942, 35 priests, two church singers and a church clerk20. The difference between the
figures is explained through the refugees’ great degree of mobility in their attempt to find a
proper position and create better subsistence conditions. Out of these, nine were used at the
Vicarage as members of the board.
In June 1941, the situation of the refugees was the following: out of the 377 clerics
of the Cluj eparchy (as a whole, not split), 206 remained on the territory conceded to
Hungary and 74 priests, 3 deacons and 3 professors from the Theological Academy sought
refuge in Romania (this represented approximately 40% of the clergy in the northern part of
the eparchy in Cluj which had remained in the conceded territory!). Out of these, 34 priests,
two deacons and the three professors were placed in other eparchies and the rest (40 priests
and a deacon) were used in the Vicarage (7 initially at the Vicarage center and the others in
parishes as adjunct priests functioning with the parish priests). In the Vicarage, between
September 1940 and June 1941, there were also two refugee priests from Bassarabia, two
from Bukovina, two from the county of Bihor and one from Maramureş21.
Besides the refugee clerics from the northern Transylvania, during the war there
were also cases of expulsions and refugees from Transnistria, Bassarabia, Bukovina and
Moldavia, increasing the total number of refugees in the Vicarage (1943-1944 were the
years of the expulsion of Romanians from Moldavia, Bukovina and Bassarabia22). Thus, in
a questionnaire filled sometime after December 31st 1942, it was mentioned that in the
space conceded to Hungary (the northern Transylvania) remained 206 priests, of which 79
sought refuge in Romania. In Vicarage, the total number of refugee priests from Bassarabia,
Bukovina and northern Transylvania reached 12723. In 1944 there occurred a new arrival of
refugees and expelled people; in the spring of this year24, 15 priests and 4 church singers
were received in the Vicarage from Transnistria, Bassarabia, Bukovina and Moldavia.
16 Ibidem, p. 3.
17 Gheorghe Moga PhD, Nicolae Băilă, Raport general despre activitatea „Asociaţiunii” pe anul
1943/1944, in ”Transilvania”, Year 75, administrativ number (supplement for the year 75), 1944, p. 20.
18 AAC, Fund ROVAI, doc. no. 1512/21 December 1940; see also Rev. Prof. Archdeacon Constantin
Voicu, op. cit., p. 243 u. – the data is incomplete.
19 AAC, Fund ROVAI, doc. no. 2557/14 July 1941.
20 Ibidem, Tabloul preoţilor refugiaţi din Nordul Ardealului şi plasaţi în Vicariatul Ortodox Român
Alba Iulia, no. 2941/27 July 1942, p. 1.
21 Ibidem, Raportul despre activitatea Vicariatului de la înfiinţarea lui (6 septembrie 1940), până la
30 iunie 1941, unregistered, p. 14.
22 Ibidem, Raportul despre activitatea Vicariatului pe anul 1943, unregistered, p. 7.
23 Ibidem, Chestionar…, filled by the Vicarage after December 31st 1942, unregistered.
24 Only in the spring months of 1944, for in the next months there were new cases of refuge in the
Vicarage; see Ibidem, „Proces verbal din 18 mai 1944”, in Registrul de Procese verbale…, vol. III, p.
27-28; „Proces verbal din 1 iunie 1944”, in Quoted register, p. 37-38; „Proces verbal din 8 iunie
1944”, in Quot. reg., p. 51-52, 56-58; „Proces verbal din 23 iunie 1944”, in Quot. reg., p. 75-76;
„Proces verbal din 21 iulie 1944”, in Quot. reg., p. 88; „Proces verbal din 27 iulie 1944”, in Quot.
reg., p. 92-93.
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Using the minutes of the Vicarage, Rev. Fr. Prof. Alexandru Moraru managed to
identify 134 servants of the Church (most of them priests, a few deacons and Church
singers) out of all these refugees25.
As concerns the refugee clerics used in the parishes of the deanery of Alba Iulia,
their total number could not be identified in any table, in a global statistics because these
reports are few and sequential, recording partial situations, sometimes superposed and
incomplete26. Therefore, recovering all the names of the refugee clerics – even of those who
functioned very little time in the deanery of Alba Iulia, or in some cases not at all, being
appointed to some position and detached elsewhere – was possible only by studying
carefully each document that could offer as little information as possible in this respect.
The total number of the refugee clerics used in the parishes of the deanery of Alba
Iulia was 32 (22 priests, 6 hieromonks, a monk, a hierodeacon and two deacons), out of
which, 12 came from northern Transylvania, 20 from Bassarabia, Bukovina, Moldavia and
Maramureş.
Those from Northern Transylvania were the following: Vasile Maximinian, Vasile
Hodoş, Nicolae Gherman, Petru Timişan, Sabin Truţa (Truţia), Ioan Neculoiu (Niculoiu),
former priest at the Institute for rehabilitation of minors in Cluj, Simion Vasinca, former
confessor at the Central Prison in Cluj and teacher of religion at various colleges here (19201940), Gheorghe Suciu (his sufferings in the Cojocna parish and in the refuge, truly dramatic
and disturbing, are presented in a statement from July 12th, 194227), Ioan Gh. Trandafir, the
25 Rev. Fr. Prof. Alexandru Moraru, Slujitori ai Bisericii noastre străbune refugiaţi în cuprinsul
Vicariatului Ortodox Român de la Alba Iulia (1940–1945), in „Studia Universitatis Babeş–Bolyai.
Theologia Orthodoxa”, LIII, 2008, no. 1, p. 35-46.
26 Drawing up precise statistics was difficult for the personnel at the Vicarage, even for a short period
of time, because of the refugees’ great mobility. The refugees tried to find better conditions for
survival, depending on factors related to the family (some refugees had relatives in a certain area) or
related to various situations (a better offer in a different eparchy, finding a job for the wife, children
starting school, etc.). Given this mobility, determined by a great number of factors, some priests were
appointed by the Vicarage in a parish, but they did not go there, or if they did, they moved to another
place shortly after, in another deanery or eparchy. Therefore, drawing up a precise list of the refugees
was a rather difficult task.
27 The priest Gheorghe Suciu remained in his parish, Cojocna, situated in the ceded territory, until
July 7, 1942, when he was forced to take refuge in Turda in extreme conditions, which he evoked in a
statement from July 12, 1942. Between September 1940 and July 1942 the priest's house was
searched by local authorities 12 times. On 14 September, 1940 priest Gh. Suciu was arrested and
taken to City Hall where he was held for 3 and a half hours under the pretext that he held weapons.
Although he wasn’t beaten, he was cursed and threatened by soldiers that he will be shot like a dog.
On June 25, 1942 there was a search of the Gendarmerie, when some incriminating items were found
in the rectory: two hunting cartons, the paintings of King Ferdinand, Queen Mary and the entry of
Michael the Brave in Alba Iulia and three painted eggs with the Romanian flag. Given the imminence
of condemnation, the priest with his wife - their four children were placed in Romanian territory since
September 1940 - fled across the border on the night of 7-8 July, 1942, bribing three Hungarian
border guards. Hungarian authorities' reaction was terrible: the trustee Vasile Nemeş, the church
singer Florian Baciu, the sexton Vasile Bojan, the faithful Simon Maier, Traian Ţiplea and Anthonie
Suciu from Cojocna were arrested and beaten because they were suspected that they knew the priest's
intention to flee abroad. Moreover, 45 other people were taken to the police station, but these were,
later, released. The Hungarian Fosto Iosif, who was charged with overseeing and spying the priest
Gh. Suciu, was arrested, and the border guards and gendarmes patrols were reinforced. After recalling
these personal experiences, the statement of the priest ended with the illustration of the general
picture of Northern Transylvania, with "the plan of ruining the Romanian element", and with
particular observations about the sufferings of the Romanians in Cojocna and the surrounding areas;
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graduate theologian Aurel Puia, Gheorghe Cojocnean, hieromonk Basil Cipcigan.
The refugee clerics from Bukovina, Bassarabia and Moldavia used in the parishes
of Alba Iulia deanery were the following:
- Gheorghe Olariu - his drama is quite touching! Here are some excerpts from the
report of this priest addressed to the Vicarage of Alba Iulia on 28 November, 1940:
"I fled from Mihuceni Parish - Dumbrava Roşie, Storojineţ County, on June 29,
1940, I could not save absolutely nothing from what I had, except the cassock and 5 shirts.
My wife who delivered a baby on June 5th that year was still sick from the birth that was
hard; during the refuge I had no means of transport so that both of us with the baby who
was only three weeks old and kept in our arms walked down to the Siret, for a distance of
43 km. From this long journey on foot my wife has been suffering to this day [...] I came to
Petrilaca with my suffering wife and the baby who was only five weeks old without
anything; I had neither money nor anything to eat or to sleep on. We walked from house to
house to people, irrespective of being Orthodox or Greek Catholic. I wanted them to help
me with what they could and wanted. And they helped me, seeing the state I was in, some
believers more compassionate helped me, one with bread, another with flour, another with
potatoes, the other with milk... I asked some of them to borrow me some things to sleep on
and cover with. From others I borrowed a spoon, a bowl, a lamp, a pot; from the
headmaster of the school I got a bed, a table, chairs, pillows and many other things I needed
and which I haven’t returned to this day, not having money to buy my own. I suffered and
grieved a lot; many times I went hungry all day and I slept the night also hungry. I suffered
and I endured as only good God knows [...] Since I have lost everything I once had, saving
only my life and that of the innocent child and of my wife, I cannot in any way and for any
reason go back on the roads without clothes, food, shelter, bed, pillow, with nothing, and,
moreover, I cannot go to a parish where there is no rectory... "28.
- deacon Ioan Andrioaie, hieromonk Irodion Maxim–Mereanu, the priest Gh.
Poiată and deacon Alexandru Muntean, Dumitru Gândiceanu, Ştefan Bărbosu, hieromonk
Nicolae Gorcea29, Constantin Ghenvarschi, Vasile Râpa, Vitalie Bocănescu, Sergiu
Grigoriţă, hieromonk Ioachim Barbos (Bărbosu), archpriest Andrei Porcescu, Leonid Bolfa,
Vasile Colesnic, hieromonk Serafim Butnariu, hierodeacon Constantin Cristea, monk Paisie
Spinei, Moisei Gorceag.
Besides the clergy, 6 refugee church singers were used in the parishes of the Alba
Iulia deanery, especially in the years 1944-1945: Simion Moldovan, Dumitru Todoran,
Vladimir Jovmir, Ioan Cărăuşu, Simion Grecicosei, Andrei Pali.
AAC, Fund ROVAI, doc. no. 3513/4 September 1942.
28 Ibidem, no. 1190/1940.
29 The situation of this hieromonk is surprisingly dramatic and unusual: born on May 1st, 1903 in
Nimoreni village, Lăpuşna County, entered the monastery at the insistence of his bigoted mother in 1924,
without the slightest inclination, Nicolae Gorcea "squirmed for 19 years" in the monastic life, until his
mother died and war broke out. He wanted to enlist as a soldier on the front to fight against Bolshevism
that "he seriously hated". He failed to do so, but he could enlist as a military priest, reaching Transnistria
(July 23, 1942 - January 15, 1943). He took refuge in the Vicarage of Alba Iulia, he was appointed at
Valea Geogelului (Lupşa deanery), then at Sărăcsău (Alba Iulia deanery), where he could not cope with
problems, being "exposed to a terrible poverty" and "the population was a real source of sectarianism
which he could not draw to the right way". Under this pressure, Nicolae Gorcea resigned the clergy on
April 28, 1943, to volunteer on the front. We do not know what happened next to this hieromonk, who
had the misfortune to live this terrible spiritual struggle; AAC, Fund ROVAI, doc. no. 1942/5 April 1943;
no. 2302/1 May 1943; „Proces verbal din 9 aprilie 1943”, in Registrul de Procese verbale…, vol. II, p. 41;
Cerere către Cercul de Recrutare Chişinău, 22 April 1942, kept in AAC, Fund ROVAI, unregistered.
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Finally, it’s worth mentioning two separate cases related to the phenomenon of
refuge.
At the end of 1941 (or 194030), in the urban parishes of Alba Iulia there were
considerable demographic changes, in the parish Alba Iulia I Centru the number of
parishioners reaching 1655 (with 265 more believers than at the beginning of 1941) and in
the parish Alba Iulia II Maieri, 1420 (with 260 more parishioners). The report cannot be
explained by natural increase, but only by external factors, in this case by the arrival of
many refugees in the town who were integrated into these parishes. The great number of
these refugees is also proved by the existence of a magazine in Alba Iulia, entitled
"Refugees’ Tribune", which had archpriest counsellor Nicolae Vasiu as collaborator31.
The second case dates from the end of the war, when in Şard (near Alba Iulia)
there was an entire Romanian community of 400 people displaced from Iaşi. On May 16,
1944, the archpriest vicar Alexandru Baba from Alba Iulia together with the Bishop
Policarp Moruşca visited the Minister of Culture and Cults, Ioan Petroviciu in Orăştie, and
they mentioned the case of the refugees from Şard, for which they asked the building of the
Reformed Church of the village, abandoned for many years, in order to change it into an
Orthodox chapel32.
***
The refuge phenomenon, with all its implications of national, social, professional,
family or other nature, represented a gloomy reality for the ones involved, as well as for the
whole country.
After the political events in the summer-autumn of 1940 (the Hungarians raped a
part of Transylvania, which is a Romanian region), numerous Romanian Orthodox priests
from northern Transylvania took refuge in free territory, half of them settling in the
Vicarage of Alba Iulia, the rest in other eparchies of the country.
The Vicarage Council reacted promptly, initiating fund raisings and a special help
fund, interceding with the Patriarchate and the Ministry of Cults for subventions and, the
most important, seeking solutions for placing priests in parishes and in the administrative
body of the Vicarage. The Vicarage then also offered assistance to the refugees from the
northern and eastern part of the country (Bukovina, Moldavia, Bassarabia), especially in the
last years of the war, although it was obliged to receive only the ones expulsed from the
eparchy of Ismail and although this gesture also involved inconveniences determined by the
pronounced mobility of the refugees or even annoyances, caused by the complaints of some
of them.
The same solidarity towards the refugees, the same material and spiritual
assistance for their integration in the local community can be noticed in the parishes of the
Alba Iulia deanery, the number of the people placed here being very high, compared to the
30 The figures we have given in the text, indicating the number of believers in the two urban parishes
in Alba Iulia are listed in a table dated November 6, 1941 (Ibidem, Tabel despre numărul familiilor şi
sufletelor din cuprinsul protopopiatului Alba Iulia, no. 3845/6 November 1941), but in Statisticile
bisericeşti these figures appear not at the end of 1941, but at the end of 1940 (Ibidem, Statistica
bisericească la 31 decembrie 1940. Protopopiatul Alba Iulia, p. 8, 10 March 1941, unregistered). The
latter version is probably correct.
31 Ibidem, doc. no. 319/29 January 1941. Nicolae Vasiu’s name is often found as the author of
different national-political articles, in „Alba Iulia” magazine after August 30, 1944.
32 AAC, Fund ROVAI, „Proces verbal din 18 mai 1944”, in Registrul de Procese verbale…, vol. III,
p. 35.
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total number in the Vicarage. For example, in the meeting of the General assembly of the
Alba Iulia deanery, held in April 30th 1942, the present members expressed their
satisfaction and gratitude towards the understanding and hospitality that the priests of the
Alba Iulia deanery had manifested in the cause of the refugees33.
Summing up the statistic data, in the years of WWII, in the Alba Iulia deanery
were placed 32 clerics and 6 refugee church singers34, out of which 12 clerics and two
church singers came from northern Transylvania and 20 clerics and 4 church singers from
Bassarabia, Bukovina and Moldavia. The majority in the last category came in 1944. It is
worth noticing that the monks (hieromonks, monks and hierodeacons) all came from
Bassarabia, Bukovina and Moldavia, none from northern Transylvania. They were placed
in the monastery ”Saint John the Baptist” in Alba Iulia or in two of the parishes from the
deanery of Alba Iulia, which, being very poor, could not have priests who had families.
Beyond its dramatism, the episode of the refuge in the years of WWII, especially
the case we are interested in - that is the Orthodox clergy placed in the Vicarage of Alba
Iulia and in the deanery of Alba Iulia – also dwells a lesson of solidarity and actual
assumption of the national and evangelic ideal, by protecting the brothers sharing the same
blood and the same faith.
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Алин Албу
СЛУЧАJ ИЗБЕГЛОГ РУМУНСКОГ СВЕШТЕНСТВА ТОКОМ ДРУГОГ
СВЕТСКОГ РАТА – ПРИМЕР ЧОВЕКОЉУБЉА
И НАРОДНЕ СОЛИДАРНОСТИ
Избегличка криза проузрокована Другим светским ратом на просторима
Румуније је пре свих погодила румунске свештенике на северу и истоку Румуније,
које су и Мађари и Руси сматрали ”најватренијим заступницима румунске народне
идеје”. Због тога се око 40% православних свештеника из северног дела Клушке
епархије, насељених на територији окупираној од Мађарске, бежећи пред мађарским
злочинима, склонило током 1940-1941. године у Архијерејском намесништву у Алба
Јулији, а затим је половина њих населила и друге епархије у земљи. Током 1943-1944.
године Архијерејско намесништво у Алба Јулији је примило у своју службу многе
клирике избегле из Транснистрије, Басарабије, Буковине и Молдавије. Савет
Архијерејског намесништва је покушао да свима изађе у сусрет, било кроз пружање
финансијске помоћи и намештење клирика на различите позиције, било кроз
прикупљања средстава и посредовања код државних органа у њихову корист.
Ова студија показује румунску солидарност са избеглицама, као стварну
претпоставку остварења народног и јеванђеоског идеала, нудећи такође и нове
статистичке податке о случајевима избеглих свештеника у Архијерејском
намесништву у Алба Јулиа, посебно у Црквеној општини Алба Јулиа.
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СТРАДАЊЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
1999–2015. ГОДИНЕ:
ДУХОВНО-КУЛТУРНИ ГЕНОЦИД НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
„...има ли страшније смрти од оне која се састоји
од лишавања једног народа његовог идентитета.“1
Апстракт: Рад се бави страдањем Српске православне цркве на Косову и
Метохији у периоду од 1999. до 2015. године. Понављање појава као што су
пљачкање, скрнављење оштећивање и рушење верских објеката и остале културнодуховне баштине српског народа на Косову и Метохији јасно указују на намеру да се
српска културно-историјска баштина и идентитет српског народа искорене са тог
простора. Храмови Српске православне цркве су докази постојања српске историје,
односно вишевековног постојања српског народа на том простору.
Кључне речи: Косово и Метохија, цркве, манастири, рушење, паљење,
уништавање.
Конвенција Уједињених нација (УН) о геноциду из 1948. године не обухвата
појам геноцида против културе, што је њен велики недостатак. Међутим, то не значи
да он не постоји. Уколико дође до уништавања националне културе прогоњених
народа, њихових достигнућа и духовних богатстава, онда се ради о културном
геноциду. На Косову и Метохији је почињен духовно-културни геноцид у периоду
1999–2004. године уништавањем српских православних цркава, манастира, гробова,
надгробних и историјских споменика, књига, итд. Циљ је био уништити културу и
цивилизацијске тековине српског народа на Косову и Метохији, односно уништити
доказе о постојању хришћанске цивилизације и баштине српског народа на том
простору. Косово и Метохија су још од средњег века саставни део српске државе.
Затирање српског идентитета, културе, српске историјске баштине и црквене
имовине на Косову и Метохији је процес дугог трајања и може се пратити
документовано неколико претходних векова. Страдање Српске православне цркве
(СПЦ) и српског народа на Косову и Метохији одвијало се у току ропства под
Османском империјом, за време Првог и Другог светског рата, али и крајем ХХ и
почетком ХХI века2. Српско духовно и историјско наслеђе на Косову и Метохији
1 Luj-Vensan, 1980, 88.
2 „Историја Албанаца на Косову и Метохији била је историја насилништва, уз вазда
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значајно је страдало у периоду 1999–2004. године, али је страдање настављено и у
периоду после тога3. Као што је југословенски историчар Бранко Петрановић
записао, за српски народ Косово и Метохија није „само питање територије, па ни
становништва, већ духовне супстанце српске државности“4. Иза последњег страдања
стоји мрачан циљ – требало је ликвидирати историју и сведоке постојања српског
народа на Косову и Метохији.
Етнички сукоби на Косову и Метохији између српске и албанске заједнице
трају вековима. До кулминације полититичких сукоба дошло је 90-их година ХХ
века, а иницијална каписла била је разградња и разбијање Југославије. Јула месеца
1990. године, Скупштина тадашње Аутономне покрајине Косово, коју су чинили
већином Албанци, усвојила је Декларацију о стварању Републике Косово, а у којој је
истакнут захтев за њеним признањем као државе у оквиру Југославије. У септембру
1990. године, на тајном заседању у Качанику, тада распуштена Скупштина
Аутономне покрајине Косово донела је и Устав „Републике Косово“. Албанци су
1991. године, на Косову и Метохији, одржали незванични и илегални референдум за
независност, а 1992. године и изборе за представнике у скупштини тзв. „Републике
Косова“. Систем паралелних институција, Албанци су успоставили у свим областима
друштвеног живота. Тако је 1993. године основана милитантна организација Ushtria
Cririmtare e Kosovёs (UCK) – Ослободилачка војска Косова, која је одговорна за
потоње злочине над српским становништвом на Косову и Метохији. Илегална влада
тзв. „Републике Косово“ је 1997. године формирала наоружане паравојне формације
косовских Албанаца под називом Formacionet ushtarake te Republikёs Kosovёs (ФАРКОружане формације Републике Косова). Ове две милитантне формације, заједно са
групама наоружаних цивила тзв. „милицијом“ одговорне су за терор, насиље и ратне
злочине над српским становништвом на Косову и Метохији5. Жртве албанских
привилегован, повлашћени положај, уз моћну заштиту најпре Отоманске империје, потом
Аустроугарске, германских народа, данас читавог Запада“ (Милосављевић, 2012, 474).
3 Недељни и месечни извештаји свештеника и црквено-народних одбора косовскометохијских
градова пружају нам детаљне податке о насиљу и терору албанског становништва над
припадницима српског народа, њиховом имовином, манастирима, црквама, гробљима и
осталим културно-историјским споменицима. Један део ових извештаја, посебно из периода
јул–октобар 1999, објављен је у зборнику докумената Нова косовска голгота, књ. 1–4, Цетиње
2000. Такође, за више података о страдању српског народа и културно-духовној катастофи на
Косову и Метохији крајем ХХ и у ХХI веку видети: Митрополит Амфилохије (Радовић), 2011;
Spiritual Genocide…, 2005. О страдању СПЦ на Косову и Метохији у ХХ веку видети и: Јовић,
2012; Ђурић, 1997; Радић, Исић, 2014; Милеуснић, 2005; Слијепчевић, 2002.
4 Петрановић, 1993, 148. На Косову и Метохији налази се „најбогатија уметничка група
сакралне архитектуре коју је европска цивилизација наследила од хришћанског Истока...“
(Jokić, 2014, 24). Листу културних добара на Косову и Метохији видети у: Непокретна
регистрована културна добра, стање 31. 12. 1994, Републички завод за статистику, Билтен 372,
Београд 1995; Споменичка баштина Косова и Метохије, Републички завод за заштиту
споменика културе, Београд 2002. Највећи број хришћанских објеката по квадратном метру у
Европи налази се на Косову и Метохији. На површини од 10.887 км2 налази се преко 1500
цркава и манастира СПЦ (Милеуснић, 2006, 55).
5 Архив Музеја жртава геноцида (АМЖГ), Фонд грађе о ратним сукобима од 1991. године,
Косово и Метохија, Република Србија, Министарство унурашњих послова, Управа за борбу
против организованог криминала, КУ бр. 61/02, 5. јул 2002. године, Београд, Кривична пријава
(релевантна информација) против Хашима Тачија и Агима Чекуа, и прва допуна кривичне
пријаве против истих лица од 25. новембра 2002. године достављена тужиоцу Међународног
суда за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права
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милитантних формација били су, пре свега, припадници српске националности и
остали припадници мањинских заједница на Косову и Метохији, али и лица албанске
националности, лојални грађани Републике Србије.
На Косову и Метохији криза је започела 22. марта 1998. године, када је дошло до унутрашњег оружаног сукоба између оружаних снага Савезне Републике Југославије (СРЈ) и паравојне формације тзв. Ослободилачке војске Косова (ОВК). Криза је проузроковала НАТО бомбардовање СРЈ, које је трајало од 24. марта до 10. јуна
1999. године. Бомбардовање је завршено споразумом у Куманову између Војске Југославије (ВЈ) и НАТО-а, и Резолуцијом 1244 Савета безбедности УН. По завршетку
бомбардовања, паралелно са повлачењем државних снага безбедности са Косова и
Метохије (ВЈ и Министарства унутрашњих послова), текао је процес доласка међународних војних мировних снага (КФОР=Кosovo Force) и Привремене административне мисије УН (УНМИК), али и припадника ОВК у Покрајину. Између тих процеса
настао је вакуум безакоња који је искоришћен за насиље и терор над српском заједницом. Насиље и терор су спроводили припадници ОВК, а најчешће се огледао у отмицама и убиствима припадника српске и других мањинских заједница на Косову и
Метохији6. Терор ОВК у току 1999. године довео је до принудног напуштања Косова
и Метохије око 200.000 грађана српске националности и око 50.000 припадника других мањинских заједница. У присуству међународних мировних снага КФОР-а и под
влашћу представника УНМИК-а, извршено је највеће етничко чишћење „у миру“.
Поред протеривања око 200.000 лица српске националности и око 50.000 припадника
других мањинских заједница, опљачкано је, спаљено и порушено њихових око 40.000
домова, а више десетина хиљада је узурпираних кућа и станова. Хиљаде аката
насиља и злочина извршено је над лицима српске националности, као што су
силовања, пребијања, пљачке и друго. Доказано је постојање логора за отета лица
српске националности, а основано се сумња да је било и трговине људским органима
отетих лица српске националности на Косову и Метохији. Биланс сукоба је око 1.300
убијених и још толико отетих лица српске и осталих мањинских националности.
Поред насиља и терора над српском заједницом, албански екстремисти су
извршили и насиље над имовином СПЦ на Косову и Метохији. СПЦ на територији
Косова и Метохије је у периоду од завршетка НАТО агресије на СРЈ значајно
страдала. Манастири, цркве и други објекти СПЦ су пљачкани, рушени или видно
оштећени у периоду 1999–2004. године, али је са том праксом, настављено и до
данашњих дана. Према досадашњим подацима, тешко је оштећено и срушено око 150

почињена на територији бивше Југославије од 1991. године; Уводни део информације,
контекст (образложење). Из ОВК су потекле све остале албанске паравојне формације
(Антонијевић, 2009, 157–193; Ђокић, 2014, 191–210; Томић, 2000, 40; Шиптарски геноцид над
Србима у 20. веку:..., 2008; Генри, 2007, 117.
6 „Ослободилачка војска Косова, у коју се регрутовало албанско становништво, имала је војну
организацију, материјална средства и команду, што је овој формацији омогућавало да изводи
континуиране и усклађене војне акције и да осваја и контролише делове територије Косова и
Метохије, а један од циљева им је био и протеривање неалбанског становништва са подручја
Косова и Метохије. Деловање формације ОВК је било организовано у оперативне зоне, на
одређеним географским подручјима, које су представљале зоне одговорности са војном и
другом структуром...“ (АМЖГ, Фонд грађе о ратним сукобима од 1991. године, Косово и
Метохија, Пресуда К. В. 2/07, од 20. децембра 2007. године, у кривичном предмету против
окривљеног Синана Морине). Више о отмицама мањинског становништва на Косову и
Метохији видети: Ђокић, 2015, 123–144.
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цркава и манастира7, оскрнављени су многи православни гробови, порушено
неколико хиљада надгробних споменика. Књиге на српском језику су спаљиване, а
споменици културе уништавани. На удару су били храмови и остало црквеноуметничко и историјско наслеђе СПЦ на Косову и Метохији: уништаване су светиње,
културно-уметничка блага, драгоцени литургијски предмети, галерије икона са
иконостасима, а неке од њих датирају још из средњег века. Многа историјска здања,
културне тековине и остала блага српског народа заувек су нестале, а поједини
објекти су минирани више пута како би били срушени.
Напади на српску културно-историјску баштину, која је пљачкана, паљена и
уништавана започели су јуна 1999. године. Већина српских историјских споменика је
уништена. Споменућемо само неке примере: у општини Приштина срушени су споменици подигнути Доситеју Обрадовићу, Петру Петровићу Његошу и Вуку Караџићу, значајним српским личностима; у строгом центру општине Урошевац уклоњен је
споменик подигнут српском цару Урошу, а у селу Горње Неродимље оштећен је
споменик српских владара из династије Немањић и посечен бор из 1336. године који
је посадио српски цар Душан и који је био под заштитом државе; у општини Призрен
срушен је споменик подигнут српском цару Душану, а споменик подигнут српском
кнезу Лазару у општини Гњилане, такође је оштећен; у општини Обилић срушен је
споменик српском средњовековном јунаку Милошу Обилићу. Споменик на
Газиместану посвећен српским јунацима који су се борили у бици 1389. године
против Османског царства је оштећен. Треба рећи да је албанско становништво
уништило и споменике борцима против окупације и фашизма у Првом и Другом
светском рату, што не чуди, имајући у виду да је албанско становништво масовно
подржавало Аустроугарску и Немачку у тим ратовима.
Напади на цркве и манастире започели су када и унутрашњи оружани сукоб
између државних снага СРЈ и паравојне формације ОВК. Тако су 1998. године
нападнути женски манастир у Девичу (ХV век), црква у селу Оптеруша и манастир
Св. Козме и Дамјана у Зочишту. Међутим, учестали, организовани и масовни напади
започели су 1999. године, тј. после завршетка НАТО бомбардовања СРЈ и доласка
мировних снага у покрајину. У Меморандуму СПЦ објављен је списак од 110
уништених, спаљених, оштећених и опљачканих цркава и манастира СПЦ у периоду
од јуна 1999. до маја 2003. године8. У овом периоду уништено је укупно 38
најзначајнијих споменика и објеката: 15 споменика културе из прве категорије и 23
из треће. Тако су, на пример, срушени или осетно оштећени следећи манастири и
цркве: спаљена је и минирана црква Богородице Одигитрије из XIV века, која се налази у близини Мушутишта, код Суве Реке; манастир Св. Марка у Кориши из 1467.
године, општина Призрен; манастир Св. Архангела Михаила из XIV века у Биначу,
општина Витина; у експлозији је тешко оштећена црква Св. Илије у селу Церница
7 Према подацима, на Косову и Метохији је уништено од 1999. до 2003. године 110 цркава и
манастира, а у марту 2004. године још 35, што укупно чини 145. Међутим, управник Музеја
СПЦ наводи да је од 13. јуна 1999. године, па до 19. марта 2004. године на Косову и Метохији
уништена 151 црква и седам манастира (Милеуснић, 2006, 53, 58).
8 Меморандум о Косову и Метохији..., 2003, 94–103, 206. Треба нагласити да списак није
коначан, јер су многе цркве и манастири доживели мања оштећења, па нису на овом списку.
Епархија рашко-призренска и косовско-метохијска је у више издања објавила колор албум на
српском, енглеском и руском језику, са свим фотографисаним, етапно срушеним и оскрнављеним косовскометохијским светињама у периоду од јуна до октобра 1999. године, аутора
Љубише Фолића под називом Crucified Kosovo, destoyed and desecrated Serbian Orthodox
churches in Kosovo and Metohia (June-Oktober 1999), Belgrade 1999.
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код Гњилана из XV века; црква Св. Николе из XVI века, у селу Словиње, општина
Липљан; црква Св. Богородице из XVI века у Белом Пољу, општина Пећ; запаљена је
црква Св. Петке из XVI века, у Дрснику, општина Пећ; Храм Св. Спаса у Приштини;
црква Св. Илије у селу Помазатин код Косова Поља; Самодрежа – црква Св. Лазара
(XIV век) у општини Вучитрн је срушена; запаљена је и оштећена црква Св. Илије у
селу Жегра код Гњилана; гранатиран је, урушен и претворен у склониште за стоку
манастир Св. Петра и Павла (XIII век) у селу Добра Вода код Клине; минирана је
црква Св. Николе (XV/XVI век) у насељу Чабићи, општина Клина; запаљена је и
минирана црква Св. Николе (XV век) у Сићеву, општина Клина; опљачкана је и
оскрнављена црква Св. Николе у Косовској Каменици; минирана је црква Св. Николе
(XIV век) у Кијеву, код Призрена; гранатирана је црква Св. Николе (XVI век) у
Млечану, општина Призрен; запаљена је црква Св. Николе (XVI век) у Љубижди,
општина Призрен; минирана је црква Св. Николе (XIV век) у Призрену; минирана је
црква Св. Ђорђа (XIV век) у Речану, општина Призрен; минирана је црква Св.
Николе из 1626. године у Поповљану, општина Призрен; запаљена је и тешко
оштећена црква Св. Ђорђа (XIV век) у Сиги, општина Пећ; минирана и срушена је
црква Св. Николе (XIV век) у Ђураковцу, општина Пећ; запаљена је црква Св.
Арханђела Михаила (XIV век) у Ракитници, општина Подујево; миниран је манастир
Св. Арханђела (XIV век) у Горњем Неродимљу код Урошевца; уништена је црква
Успења Пресвете Богородице (XIV век) у Шајковцу код Урошевца; оштећена је
црква Св. Николе у Штимљу; црква Св. Илије у Качанику је запаљена и тешко
оштећена; опљачкани су, оштећени и до темеља срушени експлозивом храмови
изграђени у средњем веку: манастир Св. Тројице код Мушутишта (Сува Река), из XIV
века; манастир Св. Архангела Гаврила код Витине, из XIV века; опљачкан је и
оштећен манастир Св. Врача Козме и Дамјана у Зочишту, из XIV века, а у лето 2002.
године, непозната лица албанске националности су минирали и остале делове порушеног манастира; манастир Ваведења Богородице у Долцу код Клине, из XIV века;
уништена је црква Св. Пречисте (Ваведења Богородице) из XV века у близини
Ораховца; уништена је црква Св. Ваведења саграђена 1601/1602. године у близини
Ораховца; уништена је црква Св. Тројице у Ђаковици; уништена је црква Св. Петра и
Павла у Сувој Реци; уништена је црква Св. Тројице у селу Петрич код Пећи;
уништена је црква Св. Тројице у селу Велика Река код Вучитрна; спаљена и
уништена је црква Св. Тројице у селу Грмову код Витине; минирана је црква Св.
Марка у Клини; спаљена је црква Св. Петке у селу Добрчане код Гњилана; спаљена је
и порушена црква Св. Василија Великог у близини Призрена, итд.
Поред имовине, страдало је и свештенство и монаштво СПЦ, које је из
највећег броја верских објеката протерано током лета 1999. године. Претње и
физички напади на свештенике и монахе били су учестали, као и уништавање и
узурпација црквене имовине. Примери малтретирања свештенства и монаштва су
многобројни, а у нападима на цркве, манастире, свештенство и монаштво
предњачили су припадници ОВК. Тако су упали у манастир Девич јуна 1999. године
и три дана пљачкали манастир, малтретирали монахиње, а јеромонаха Серафима
претукли. Манастир су напустили када су дошли припадници КФОР-а. На жалост,
два монаха СПЦ убијена су у току јуна и јула 1999. године. На територији града
Призрена 15. јуна 1999. отет је монах манастира Св. Арханђела отац Харитон
(световно име Радослав Лукић) од стране припадника ОВК. Посмртни остаци оца
Харитона пронађени су у децембру 1999. године, а његово тело је било
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обезглављено9. Страдао је и јеромонах Стефан Пурић из Будисаваца. Јеромонах
Стефан Пурић, из метоха Пећке Патријаршије у Будисавцима код Клине, отет је 19.
јула 1999. године од стране локалних мештана албанске националности, заједно са
српским учитељем Вујадином Вујовићем. Обојица су убијени и бачени у јаму10.
Један од начина затирања српске верске баштине био је и уништавање
српских гробаља. На Косову и Метохији се гроболомство искључиво везује за
албанско становништво11. Подаци рашко-призренске епархије указују да је албанско
становништво, од доласка мировне мисије на Косово и Метохију, па до 2011. године
уништило или оштетило више од 9.750 надгробних споменика на преко 270 српских
гробаља (која су у потпуности или већим делом сравњена са земљом) и на тим
гробљима је уништено или спаљено око 70 капела12. На преко 60 гробаља су
уништени сви споменици, а с обзиром на то да су ограде око гробаља уклоњене, та
места више не личе на гробља. У јужном делу Косовске Митровице где је насељено
искључиво албанско становништво, уништено је око 550 споменика на српском
гробљу. Због тога се на том гробљу српско становништво више не сахрањује од јуна
1999. године. У северној Косовској Митровици, где су насељена углавном лица
српске националности, налази се албанско гробље, али ниједан споменик није
оштећен. На српском гробљу у Приштини уништено је преко 500 надгробних споменика. На српском гробљу у Косову Пољу све бисте су поломљене, а било је и
случајева да су са споменика који су били обложени квалитетним мермером украдене
и плоче. Највише уништених српских гробаља има у општинама Клина, Ђаковица,
Србица, Пећ, Исток, Вучитрн, Подујево и Урошевац. Уништена гробља су
запуштена, тако да многи чланови породица преминулих не могу да нађу место где је
био споменик. Због гроболомства и скрнављења гробова, све је више случајева да
чланови породица преминулих премештају посмртне остатке својих најмилијих ван
територије Косова и Метохије. Поред уништавања, бројни су случајеви напасавања
стоке на гробљима, постављање мина, бацања смећа и претварања у депоније,
преоравања, итд. Било је и случајева који превазилазе моћ разумевања нормалног
човека – скрнављење гробова и вађење посмртних остатака (у селима Сиги, Жакову и
Брестовику у општини Пећ, на гробљу у Подујеву, итд.).
Колективно насиље и терор албанског становништва поновили су се и у тзв.
Мартовском погрому. Погром српског становништва, који се догодио 17. и 18. марта
2004. године у виду организованог и синхронизованог албанског насиља у свим
срединама где је живело српско становништво, имао је за циљ етничко чишћење
преосталог православног живља на Косову и Метохији. У погрому у марту месецу
примењен је исти образац деловања као и у периоду после завршетка НАТО агресије
на СРЈ. Српски народ је терорисан, а његове духовне светиње оштећене или у
потпуности срушене. У Погрому је протерано са својих имања око 4.000 људи,
9 Меморандум..., 2003, 135; Више о оцу Харитону видети: „Свети мученик Харитон
Архангелски“, www.svetiarhangeli-prizren.com.
10 Меморандум..., 2003, 143.
11 Чињеница да албански народ на Косову и Метохији припада исламској вероисповести,
умногоме је допринело уништавању „неверничке“ српске православне баштине. Драган
Веселинов наводи: „Ислам не зна за равноправност свих људи и свих полова, и он не зна за
расподелу власти на законодавну, извршну и судску. Код њега сва права и дужности имају
само муслимани, а жене мање од мушкараца. Немуслимани или атеисти су или недовршени
муслимани или поклоници пакла, и не могу рачунати на равноправност“ (Веселинов, 2009, 10).
12 Jokić, 2014, 168. До 2014. године број уништених надгробних споменика премашио је бројку
од 10.000 (Исто).
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углавном лица српске националности, уништено је и запаљено више од 420 српских
кућа, станова и других објеката, неколико школа, болница и домова здравља13. Поред
етничког чишћења, организатори су Погром искористили и за уништавање српске
верске и културне баштине. И овог пута је циљ био затирање културе и идентитета
српског народа. У мартовском насиљу уништено је 35 споменика и цркава: 19
споменика културе (од тога 6 у првој категорији, односно црквених грађевина из
ХIV, XV и XVI века) и 16 цркава које нису категорисане. У Мартовском погрому су у
општини Пећ спаљени или уништени: црква Св. Јована Претече с митрополијом и парохијским домом; црква Св. Јована Крститеља; црква Ваведења Пресвете Богородице
у Белом Пољу. У општини Урошевац спаљен је саборни храм Св. цара Уроша;
уништена је црква Св. Илије у селу Некодим; спаљена је црква Св. Петра и Павла у
селу Талиновци; црква Рођења Пресвете Богородице у селу Совтовић је уништена
заједно са православним гробљем. У општини Ђаковица је спаљенa и сравњена са
земљом црква Успења Пресвете Богородице (XVI–XIX век) с парохијским домом;
Саборној цркви Св. Тројице су разорени звоници, који су преживели минирање 1999.
године, а на месту где је била црква, изграђен је градски парк 2008. године; уништена
је црква Св. кнеза Лазара у селу Пискоте с православним гробљем; уништена је црква
Св. Илије у селу Бистражин. У општини Призрен спаљени су Саборни храм Богородице Љевишке, чија основа храма датира из XI века, а храм је обновио српски краљ
Милутин 1307. године; уништена је црква Св. Спаса из XIV века у Оптеруши; манастир Св. Архангела код Призрена, који је саградио српски цар Душан између 1343. и
1352. године; црква Св. Георгија (XIV–XVI век); зграда Епископског двора и зграда
Богословије „Кирило и Методије“; цркве из XIV века, Св. Недеље, Св. врача Козме и
Дамјана, Св. Пантелејмона и црква Св. Николе, такође су запаљене и оштећене;
спаљен је и миниран Саборни храм Св. великомученика Георгија из 1887. године (са
иконом Богородице из XIV века и иконостасом из XVIII); у селу Живињане, у
Средачкој жупи, минирана је црква Св. Недеље; запаљена је црква Св. недеље у Брњачи код Ораховца. У општини Косово Поље запаљена је црква Св. Николе и
оштећена је црква Св. Катарине из XIX века у селу Бресје. У општини Приштина запаљена је црква Св. Николе из средњег века, а која је обновљена 1830. године. У јужном (албанском) делу општине Косовска Митровица запаљена је црква Св. Саве. У
општини Обилић запаљена је новосаграђена црква Св. Арханђела Михаила. У
општини Исток експлозивом је оштећена црква Св. Петра и Павла. Црква Св. Петке у
општини Витина гранатирана је и видно оштећена. У општини Подујево је заједно са
гробљем тешко оштећена црква Св. Андреја Првозваног, изграђена 1930. године. У
општини Вучитрн спаљена је црква Св. Илије из XIX века (јуна 1999. године опљачкана је и делимично оштећена изнутра). Запаљена је и црква Св. Пантелејмона у Доњој Шипашници код Косовске Каменице. Оштећена је црква Св. Архангела Михаила
у Штимљу, која је саграђена око 1920. године. Треба напоменути и да је манастир
Високи Дечани гранатиран, али да није оштећен.
Чин који је изазвао гнушање свих цивилизованих људи је пример шта се
догодило са манастиром Девич (XV век) у општини Србица. Када је започео
Мартовски погром, КФОР је морао да евакуише монахиње из манастира Девич, зато
што је манастир био окружен групом од неколико стотина наоружаних лица албанске
националности. Након евакуације, албански бандити су опљачкали и спалили
манастир. Поред манастира спаљени су и црква Успења Богородице, Параклис Св.
Јоаникија и конаци, а гроб Св. Јоаникија је оскрнављен (отворен) и у њега је убачено
13 Антонијевић, 2014, 211–218.
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смеће. Иначе, треба напоменути да је манастир Девич опљачкан и тешко оштећен од
стране албанског становништва и на почетку Другог светског рата у Југославији
1941. као и после завршетка НАТО агресије на СРЈ 1999. године. Поред цркава и
манастира, у мартовском насиљу 2004. године уништено је или тешко оштећено и
десетине гробаља, а многе гробнице су оскрнављене. Раскопане су гробнице Св.
Јоаникија Девичког, стари гробови у црквама Св. Ђорђа у Призрену и Св. Николе у
Приштини, а мермерна надгробна плоча на гробници цара Душана је поломљена, а
гробница оскрнављена. Такође, уништено је неколико стотина вредних икона, путира
и других црквених драгоцености, као и старе фреске и црквена документација (књиге
крштених, венчаних и умрлих)14.
Страдање СПЦ на Косову и Метохији наставило се и након 2004. године
пљачкањем и скрнављењем верских објеката. Поред цркава и манастира, најчешће су
страдали српски надгробни споменици и гробља. Међутим, организовани напад на
српско становништво, његова гробља и верске објекте догодио се у јануару 2013.
године: порушено је више десетина надгробних споменика на гробљу у општини
Призрен; више десетина на гробљу у општини Косово Поље; више десетина на
гробљу у Клокоту; неколико у селима Племетини, Милошеву, Сувом Грлу, итд;
опљачкана је црква Св. Николе у Биначу код Витине, црква Св. Јована у Штрпцу,
црква Св. Петра и Павла у Клокоту, црква у Доњој Будриги код Гњилана, црква
Свете Катарине у Бресју, итд; капела у селу Милошеву код Обилића је запаљена.
Оштећен је споменик жртвама НАТО агресије на СРЈ и српским дечацима убијеним
од стране непознатих лица албанске националности из ватреног оружја 2003. године
у Гораждевцу. У 2014. години на капији манастира Високи Дечани исписани су
графити са натписима „ОВК“, „Исламска држава Ирака и Сирије“, „Калифат долази“
и „Албанска национална армија“. Тихи погром српског народа и цркве траје и данас.
Из албанских интелектуалних кругова све се више чује план да се незавршени
Саборни храм Христа Спаса у центру Приштине поруши како би се саградио
Меморијални музеј косовских Албанаца. Иначе, ова црква се једно време користила
као депонија и јавни нужник, а оскрнављена је и када је у њој албанска певачица Ера
Истрефи 2014. године полугола снимила спот за песму „E dehun“.
Западне силе нису ништа учиниле у лето 1999. године да зауставе албанско
насиље и терор који су довели до уништавања православних верских објеката и
насилног померања српског становништва са Косова и Метохије, које са становишта
хуманитета није дозвољено. Такође, за срушене и оштећене верске објекте и
културно-историјске споменике, као и за отмице и убиства припадника српске и
других мањинских заједница на Косову и Метохији готово нико није одговарао.
Уместо тога, албанска елита у покрајини је награђена државом. Албански посланици
у Скупштини Косова и Метохије су 17. фебруара 2008. године усвојили Декларацију
о независности тзв. Републике Косова и прогласили незаконито отцепљење од
Републике Србије. Иако је према Уставу Републике Србије покрајина Косово и
Метохија њен саставни део, вољом западних сила и појединих исламских држава
попут Турске, Саудијске Арабије и других, створена је друга албанска држава на
Балкану на територији где никада није постојала албанска државност, већ само
српска. Албански злочини над српским становништвом и обесвећивање верских
објеката СПЦ из 1999. и 2004. године брзо су заборављени.
14 Више о Мартовском насиљу видети: Spiritual Genocide.., 2005; Стоиљковић, 2009; Jokič,
2004; Jokić, 2014; March Pogrom in Kosovo and Metohija:…, Belgrade 2004; Crime without
Punishment…, Belgrade 2013.
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Треба имати у виду да 90-их година ХХ века, силе Запада нису биле
наклоњене Југославији и српском народу као њеном заштитнику, а исламске државе
су постале значајан фактор у међународној политици, и у томе лежи разлог
допуштања и прикривања геноцида над српским народом и његовом баштином на
Косову и Метохији. Још један акт прикривања геноцида над српским народом и
његовим сакралним и културним добрима јесте и захтев, односно Иницијатива да се
самопроглашена Република Косово прими у организацију УН за едукацију, науку и
културу (УНЕСКО). Оно што није успела да поруши, албанска власт на Косову и
Метохији покушава да одузме српском народу. На листи светске баштине УНЕСКО
су четири верска објекта СПЦ са територије Косова и Метохије: манастир Грачаница,
манастир Пећка патријаршија, манастир Високи Дечани и црква Богородица
Љевишка. Црква Богородица Љевишка је тешко оштећена у периоду 1999–2004.
године, а манастир Високи Дечани је више пута гранатиран15. Да ли ће српска
баштина бити преведена у тзв. „косоварско“ културно наслеђе? Да ли ће
„цивилизована“ Европа и свет дозволити још једно скрнављење српских
православних светиња на Косову и Метохији прихватањем захтева самопроглашене
Републике Косова за чланство у УНЕСКО и конвертовање српских православних
светиња у „косовске“? Свакако, није упутно аболирати злочинца препуштајући му
жртву на старање.
Штета која је нанета СПЦ када је реч о историјским, културним, економским
и другим вредностима је непроцењива. Укупан број најзначајнијих уништених
културних добара на Косову и Метохији износи 57 споменика и објеката: у првој
категорији 21, а у трећој 36. Циљ њиховог рушења је једноставан – избрисати трагове
постојања хришћанске цивилизације и културне баштине српског народа на Косову и
Метохији. Питање зашто је поред физичког уклањања српског народа са Косова и
Метохије било битно и уништити његову културну и духовну баштину лежи у
одговору да је територија Косова и Метохије увек била суштина националног
идентитета и интереса српског народа, колевка српске државности као и средиште
српске историје. Још од средњовековне српске државе на том простору, територија
Косова и Метохије представља духовну завичајност српском народу. Отимањем
Косова и Метохије од српског народа врши се и експропријација његовог историјског
идентитета. Обавеза данашње Европе и света је да заустави и спречи даље
уништавање културне баштине српског народа на Косову и Метохији, односно да се
заштити национални и културни идентитет српског народа на том простору.

15 Манастир Високи Дечани 15 година води спор око 24 хектара пољопривредног земљишта у
близини манастира. Троје албанских судија у апелационом већу Посебне коморе Врховног
суда Косова прегласали су двојицу међународних судија и донели пресуду 8. јула 2015. године
по којој спорна земља не припада манастиру. Поништена је ранија пресуда Врховног суда
Косова из 2012. године према којој је спорна земља припала манастиру (http://www.eparhijaprizren.com/sr/saopstenja/saopstenje-eparhije-rasko-prizrenske-povodom-najnovije-odlukeapelacionog-suda-svrhovnog-;
http://www.magacin.org/2015/07/23/manastiru-decani-otimaju-23hektara-zemljista/#). Овај поступак представља још један атак на имовину СПЦ на Косову и
Метохији, али и одузимање пољопривредног земљишта СПЦ ради економског слабљења ове
институције и уклањања доказа о постојању СПЦ у средњем веку на том простору (реч
Метохија је настала од грчке речи „метох“ што значи црквено имање).
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Bojan Djokić
THE TRIBULATIONS OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH (1999-2015):
THE SPIRITUAL AND CULTURAL GENOCIDE IN KOSOVO AND METOHIA.
After completion of the NATO aggression against the Federal Republic of
Yugoslavia, there was an escalation of violence against the Serbian people and religious
sites of the Serbian Orthodox Church in Kosovo and Metohija. In the summer of 1999 and
in March 2004 the target was anything Serb: the lives, property, inheritance, etc. Like many
times in history, together with the Serbian people died and Serbian Orthodox Church. By
the Albanian population had been destroyed or heavily damaged its about 150 churches and
monasteries, some of which date back to the Middle Ages and about 10,000 tombstones in
over 270 Serbian cemeteries. Destruction of the cultural heritage of the Serbian people in
Kosovo and Metohija is a unique case in modern European history. Destroying the rich
sacral, cultural and artistic heritage of the Serbian people in Kosovo and Metohija is the
greatest cultural disaster here in Europe since World War II. The goal was the destruction
of oppression Serbian Orthodox identity and culture, because Kosovo and Metohija is the
spiritual and cultural center of the Serbian people. Bearing in mind the spiritual - cultural
genocide and ethnic cleansing of the Serbian population in Kosovo and Metohija, it is clear
that the UN Convention on Genocide of 1948 has shortcomings and should be amended and
adapted to the times.
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“..Kαὶ νῦν τῶν θαυμάτων σου ἀφθόνως ἀπολάβουσι”:
THE "Έτερος κανών" TO SAINT ACHILLIOS OF LARISSA (13TH C. )
AND THE HONOR OF HIS RELICS IN THE NEW NATIONAL CHURCHES
OF BALKAN
Abstract: A fragmentary canon of saint Achillios of Larissa, which was edited
incompletely by D. Sofianos, has been ascribed to Joseph Hymnographos (9th century).
Finally it is now complete, since the folios of the codex that were misplaced are now in the
right order and the text can be fully restored. The full text shows that the canon is not a
work of Joseph Hymnographos, but of another unknown writer. A terminus post quem for
the dating can be determined by the victory of Byzantines against the Bulgarian troops in
the second decade of the 11th century. Some inner elements indicate the possibility that the
writer can be identified with the Anonymous who wrote the Second Life of saint Achillios.
Keywords: Larissa, Saint Achillios, Samuil, Ioseph Hymnographos, Thomas
Gorianites metropolite of Larissa, Vlachs of Larissa – Balkans, Cathedral of Saint Achillios
in Larissa, Cathedral of Saint Achillios in Prespa, Monastery of Saint Achillios in Arilje
Among the hagiographical texts in honour of St. Achillios of Larissa in the
Byzantine period -most of them published by D. Sofianos1- the first chronologically defined
is the canon, either written by Joseph Hymnographos, or by his scriptorium2. This is almost
certain, since his name is attached in the acrostic in iambic dodecasyllabe [: «Ἀχιλλίου με
ταῖς λιταῖς, σῶτερ, σκέπε. Ἰωσήφ»]; The name in the end of the acrostic is a constant feature
of this particular hymnographer.3 Certainly the canon does not provide any other historical
evidence in order to date it at another time, beyond the time of the revival of St. Achillios
relics (9th c.).
A second canon,4 included in the codex 212 of the monastery Dionysiou [Athon.
3746] (ff. 88v-90r),5 is also attributed to the same author. It was published along with the
1 These are the followng: 1) Canon of Joseph Hymnographos (9th c.). 2) Vita I of St. Achillios of
unknown author. 3) Canon of Arsenios (10th c.), 4) Vita II which is a version of Vita I and was
written with the encouragement of the bishop of Larissa Thomas Gorianites (3rd quarter of 13th c.) to
the author, who had visited Larissa. 5) Canon of Antonios of Larissa. See Σοφιανός 1990, 97-213.
2 Σοφιανός 1990, 100, 103, 120, with bibliography.
3 Τωμαδάκης 1971, 107 ff, who does not include the canon of St Achillios, apparently because it was
not known in liturgical books (Menaia). See also Γουλούλης 1985, 216. Σοφιανός 1990, 100-103, 120,
who suggested the dating between 843-845 in Constantinople, after his passage from Larissa. But this
is not sure.
4 Σοφιανός 1990, 101-103, 123-124, 173-177.
5 The content of the codex is the following: 1) Acolouthia of St Achillios with the canon of Antonios
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other hymnological texts of St Achillios, but it is incomplete as the publisher mentions,
because two intermediate folios of the canon have been deducted, one among the ff. 88 and
89 and another between ff. 89 and 90). So the odés (ὠδαὶ) III and IV, two hymns of the V,
one of VII, as well as the whole of odés VIII and IX, are missing.6 This canon was
considered to be Joseph's work, although his name is not mentioned in the acrostic, as in the
previous (first) canon, because in the opening there is a comment in the scribe (f. 88v):
«Τοῦ αὐτοῦ ἕτερος κανὼν φέρων ἀκροστιχίδα: “Τὸν κλεινὸν ὕμνοις Ἀχίλλιον αἰνέσω”». [That
means: “Another canon, bringing acrostic, is of the same (author ) …”]. So, since this
canon follows the one of Joseph (it contains the ff. 82v-88v), it was considered that the
formula «τοῦ αὐτοῦ» refers to the same hymnographer, that is Joseph Hymnographos.
However, the missing parts are found in the Dionysiou codex 212, although
misplaced, composing two folios. They are the ff. 109r-109v and 111r-111v. Apparently
the monk who made the binding, working on the folios of several texts of the saint (mainly
Vita I and Vita II, two canons and acolouthia), 'tossed' them in, so that to fully read the text
of the second canon, the folios should be placed in the following order: ff. 88v, 109r-109v,
89r-89v, 111r-111v, 90r.7 The ff. 110r-110v and 112r-112v contain the same canon, but
from another script.8 The incorrect placement of the relevant section (4th c.) seems to have
been noticed by Sp. Lambros.9
In the contents of the fragmentary text published by D. Sofianos, there are not
included any particular clues associated with events, that could possibly enable the scholars
to relate the text with a historical period and to date it accordingly. This is the reason why
the historically neutral text, was attributed to Joseph Hymnographos at the 9th century. In
the missing section, however, in the odé VIII (3rd hymn/troparion), the writer refers to the
abduction of the relic of St Achillios by the Bulgarians and of its transfer to their country.
of Larissa and canon of Joseph Hymnographos (ff. 1r-20r), 2) Vita I of Saint Achillios (ff. 21v-36r),
3) Vita II (version of Vita I) of Saint Achillios (ff. 36v-64r), 4) Ioannes Chrysostomos' homily for the
Annunciation (ff. 64v-80v). 5) Acolouthia of Saint Achillios (ff. 80v ff) with the canon of Joseph
Hymnographos (ff. 82v-88v) and the «Ἕτερος Κανών» (ff. 88v-90r). 6) Homily of John of Euchaita in
praise of the Three Hierarchs (ff. 90v-108v). 7) Remains of the canon («Ἕτερος Κανών») (ff. 109r112r), 8) John of Euchaita homily in praise of the Three Hierarchs (incomplete) (ff. 112r-118v). See,
Λάμπρου 1895, 363. Σοφιανός 1990, 98, 106-107.
6 Σοφιανός 1990, 123: «Είναι ανέκδοτος, δυστυχώς όμως ελλιπής, γιατί έχουν εκπέσει δύο ενδιάμεσα
φύλλα από τον κώδικα, ένα μεταξύ των φφ. 88 και 89 και άλλο μεταξύ των φφ. 89 και 90). Έτσι
λείπουν οι ωδές γ΄, και δ΄, δύο τροπάρια της ε΄, ένα της ζ΄, καθώς και η η΄ και θ΄ ολόκληρες».
7 I was lead to this conclusion, when in a previous visit to the monastery Dionysiou, in the summer
1988, I had seen the codex in person, while I was assisted on this by the monks of the monastery.
When I saw the publication of the text of dear departed D. Sofianos, I transferred to him personally by
telephone in 1991 the information that the canon is finally complete, and also sent him the relevant
transcript. I had received his promise that he will publish the entire text, but ultimately did not.
8 The f. 110r begins as «προσφεύγω μη με ἀπώσει τὸν οἰκέτην…» (=v. 104) and finishes as «ὡς
οἰκτίρμων καὶ φιλάνθρωπος» (=v. 140). The same beginning is found on f.89r («προσφεύγω μη με
ἀπώσει…» etc.) that however finishes with the verse: «Παραδόξως σήμερον, Χριστοῦ θερᾶπον..» (=v.
141). This event caused the error in bindings. The obvious reason is that there were two codes that
were dissolved. Also the f.112r comes from the second manuscript and begins as : «…/τα σοι
πλέξαντος» (=v. 238) and finishes as «ἀξιωθῶμεν λιταῖς σου» (=v. 268).
9 Λάμπρου 1895, 363: «4. Ακολουθία του αγίου Αχιλλίου (ff. 82 onwards): Μετετέθη κατά την σύμπηξιν
του κώδικος, ἐκ της αρχής, όπου ην το πρότερον τεταγμένη. Και φύλλα μεν τινα εκλιπόντα ανεπληρώθησαν
υπό νεωτέρων (ΧVII), άτινα εύρηνται μετατεθειμένα περί το τέλος του κώδικος. Και τα μεν αρχαία φύλλα
εισί άνευ φωνών, τα δεν αρχή του κώδικος νεώτερα φέρουσι τινα τροπάρια σεσημασμένα».
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Obviously he refers to the islet of the lake Prespa, where Samuel built a new basilica with a
cultic tomb of St Achillios10 [vv. 202-206]: «Ἵνα καὶ ἔθνη βάρβαρα τὴν σὴν δόξαν

θεάσωνται, δέδωκας Βουλγάροις σεαυτὸν αἰχμάλωτον καὶ νῦν τῶν θαυμάτων σου ἀφθόνως
ἀπολάβουσι...». [The term ‘barbarian’ has not racistic meaning, but people without political
organization like the Greeks] The transfer of the relics is also mentioned in the Vita II,
where likewise it is considered that a small part of the relics and the shrine (possibly as an
architecture construction) remained in Larissa, since the city continued its life,11 though
without its prior prime. Moreover, the decline of Larissa after the Bulgarian invasion, is
indicated in odé IX (1st troparion) [vv. 220-223]: «εἰ καὶ τανῦν πάνυ τὸν ἀρχαῖον ὡραϊσμὸν
ἀποβαλοῦσα δείκνυται ἐκ τῆς τῶν βαρβάρων ἐπιδρομῆς..». It is known, Samuel had
transferred in Prespa, along with the saint’s relics, the inhabitants of Larissa.12
These observations change the data concerning the second canon and lead to the
conclusion that it is not the work of Joseph Hymnographos, since it is dated after the
occupation of Larissa at 985 by Samuel, and more specifically after the final defeat of the
Bulgarian state during the second decade of the 11th century and its submission to
Byzantium. The writer believes that the city did not reach its previous peak during the 10th
century.
Therefore it is not Joseph Hymnographos, who comes to Larissa in the cathedral
of St Achillios, where the shrine (tomb, λάρναξ) of this saint was, and who allegedly saw
the tomb and wrote the canon on the spot, but another writer, in another time, when he had
a writing order by the local bishop. About the alleged passing of Joseph from Larissa it is
another perspective. It is not certain that he has been there, since he was coming from the
Southern Greece and headed towards Constantinople. In this case according to his
hagiographic texts, while Joseph was at the "thessalian borders" obtained a relic of the
Apostle Bartholomew.13
Neither the date of the second canon is mentioned in accordance with more
historical data, nor its author. But this man has been in the cathedral of Larissa [see vv. 1314 «θεωρὸς καὶ αὐτόπτης»], the famous church of St. Achillios. This is next to the fact that
the anonymous author of the version of Vita I -that is the Vita II-writes the text in Larissa,
where he enjoyed a small accommodation with the encouragement of the local bishop
Thomas Gorianites, who stays in his post at least until 1273+.14 [A similar visit is not stated
in both the Vita I and the canon of Joseph Hymnographos.] So why cannot it be the same
person? It was a period, mid-13th century to the third quarter, shortly after the restoration of
the Empire in 1261, when it seems that a liturgical renewal of the local Church is being
attempted. A simple comparison of the two canons shows that in addition to the thorough
elegance of the speech, the new canon raises the formal ritual in heaven and earth [vv. 1-2,
47-50, 85-87, 152-155], whereas the Joseph's canon gives the image of the saint flock. Also
the cultic use of the tomb, μυροδόχος λάρναξ, is once more mentioned here [vv. 9-12, 2224, 43-46, 61-66, 254-258], but nothing excludes that is now a way of expression, a
formula, due to the formed tradition.
It is obvious that the author of the second canon lives in a different era than that of
10 Μουτσόπουλος 1989, 3-48, 99 ff. Δεληκάρη 2014, 696-709.
11 Σοφιανός 1990, 171, vv. 703-704: «Ἡ λάρναξ δὲ παρὰ Λαρισαίους καί τι μέρος τοῦ σώματος.
Διατέτμηται γὰρ καὶ ἀπανταχοῦ διαδίδοται τὸ καλὸν».
12 Cecaumeni, Strategikon 1965, p. 66 (ρο΄).
13 Σοφιανός 1990, 101-102, with sources.
14 Σοφιανός 1984, 147-161. Γουλούλης 1985, 211-214, 215-216.
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Joseph Hymnographos, when the division of the Balkans into more than one state, that is
Byzantium, had already been imposed. It is now recognized by the author himself that the
relics of the saint had been well divided among the peoples of the Balkan North [vv. 202-204]:
«Ἵνα καὶ ἔθνη βάρβαρα τὴν σὴν δόξαν θεάσωνται». It is well established that the cult of St.
Achillios was spread in the Balkans.15 Now there was the independent state of the Bulgarians
(1185 onwards) and the state of the Serbians. In the Serbian Church, a hymnological tradition
of St Achillios was created.16 It is probable that the metropolite of Larissa Thomas Gorianites,
who requested from the unknown to us author to write the version of saint Achillios’ vita (II),
must had also requested from him to write a new canon in praise of the local saint archbishop.
This would be a part of a liturgical renovation in Larissa.
Saint Achillios had already been honored as patron saint of the state of Samuel
(885 onwards) in the basilica of Saint Achillios on the islet of lake Prespa, which served for
a time as a patriarchate or archiepiskopé.17 As it turned out the relic of the saint remained
there, i.e. was not returned to Larissa. No greek hagiographical text was originated from
that State, but only some greek inscriptions, a catalogue of metropolitans of its territory, at
the Basilica of St. Achillios. This fact as well as the people of Larissa who migrated to the
region of Prespa by the command of Samuel show that the liturgical tradition of St.
Achillios was costumed in Greek language. The relic of the saint served to set up the
ideological structure of the new state, in a new independent Church.
The same series of events would take place two centuries later with the Serbian
Church, even though the Serbs did not claim ecclesiastical independence, until much later.
For a period of time, the seat of the Archdiocese was located in the St. Achillios monastery
at Arilje, which is an alteration of the word Achillios, and was originally founded by
fugitives (shepherds?) from Larissa in the 10th century. The newest church was built in
1283-1286 by King Dragutin (frescoes in 1296), but had been chosen to be the seat of the
independent Serbian Archdiocese, since 1219 onwards.18 Possibly the honor of St Achillios
was passed along by pastors, especially Vlachs, as those of Larissa, who according to
general Cecaumenos, were leading their flocks "in the Bulgarian mountains".19 Some
Vlachs inhabited in the Central Balkans, par example at the diocese of Vreanogi, in Prilep
region.20 It is the time that the old problems of the Balkans had been overcome. Now there
was a new reality. Saint Achillios and his relic are being treated as a unifying element
among the Balkan peoples.
The honor of the saints' relics had passed to the peoples of the Balkans after their
christianization during 9th-10th century. Some ecclesiastical missionaries or political
commanders of these peoples propagated Christianity to their countries, and that was the
reason that trhey would be honored as saints: 1) First Bulgarian state (864 Christianization,
885 onwards, the coming of Clement of Ohrid) [relics: Clement of Ohrid, Naum of Ohrid,
Boris-Michael, John of Rila, ruler Peter]21 2) Second Bulgarian state (1185 onwards): St.
Demetrius, official saint, John of Rila (in Tirnovo), and other saints.22 3) Serbian state (11th
15 Φιλίππου 1995, 73-76, with bibliography.
16 Subotin-Golubović 1987, 21-35 (in serbian with french translation). Subotin-Golubović 1989,
149-175 (in serbian with french translation).
17 See bibliography above n.10.
18 Φιλίππου 1995, 75. Risos 1990, 202-207, 206, with bibliography. See also Radujko 2001, 143-178.
19 Cecaumeni, Strategikon 1965, 68-69 (ροε΄).
20 Djordje 2001-2002 197-220.
21 Ευαγγέλου 2005-2006, 209-233, 214-219.
22 Ευαγγέλου 2005-2006, 219-224.
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c. onwards): John-Vladimir of Diokleia, and all the kings of the royal dynasty of Nemanja
who were declared saints. However, the state of the Serbs, officially having no permanent
seat, did not develop a particular transcendent ideology of patron saints.23 To those cases
can be added the relics of St Achillios and the role of St. Achillios in establishing the
independent church of the state of Samuel (976 onwards) and in the Serbian Archdiocese in
Ariljie. A serious reason why a saint of a provincial town became an official saint of two
archbishops (or patriarchates) is that he was a missionary himself in accordance to Vita I.
So understandably, in the Vita II (version of the original text) Achillios is considered a
european saint.
Below follows the full text of the second canon (without a comparison to the
already published text by D. Sofianos) based on the codex 212 of the Dionysiou
Monastery, Mount Athos. The acrostic of the canon is not exactly the same that is written at
the beginning (codex 212 Dionysiou), but two additional letters (Λ, Τ) are interpolated:
«Τὸν κλεινὸν Λ ὕμνοις Ἀχίλλιον αἰνέσω Τ».
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο «Έτερος κανών» εις τον άγιο Αχίλλιο και η τιμή των λειψάνων του
ος
στις νέες εθνικές εκκλησίες των Βαλκανίων (13 αι. ;)
Ανάμεσα στα αγιολογικά κείμενα του αγίου Αχιλλίου Λαρίσης, δημοσιευμένα τα
πλείστα από τον Δ. Σοφιανό, υπάρχει ένας κανών, ο οποίος περιέχεται στον κώδικα 212 της
Μονής Διονυσίου στα φύλλα 88v-90r. Είναι δεύτερος στη σειρά και τιτλοφορείται από τον
γραφέα του κώδικα «Τοῦ αὐτοῦ ἕ τ ε ρ ο ς κ α ν ὼ ν φέρων ἀκροστιχίδα: “Τὸν κλεινὸν
ὕμνοις Ἀχίλλιον αἰνέσω”», υπονοώντας ότι ανήκει στον ίδιο συγγραφέα που έγραψε τον πρώτο
κανόνα. Ο οποίος όμως αποδίδεται σίγουρα στον Ιωσήφ Υμνογράφο ή το εργαστήριό του. Ως
εκ τούτου ο Δ. Σοφιανός, εκδότης του κανόνα αυτού που είναι ελλιπής, τον απέδωσε στον
Ιωσήφ Υμνογράφο. Τελικά έλεγχος στον κώδικα 212 Διονυσίου δείχνει ότι ο «Έτερος κανών»
δεν είναι ελλιπής, αλλά δύο φύλλα του (109r-109v και 111r-111v) παρατοποθετήθηκαν σε
άλλη θέση. Oπότε τα φύλλα έχουν την εξής κανονική σειρά: 88v, 109r-109v, 89r-89v, 111r111v, 90r.
Η αποκατάσταση του κειμένου προσφέρει νέα ιστορικά δεδομένα, επειδή το κείμενο
γράφηκε από έναν άγνωστο προς το παρόν συγγραφέα, όταν επισκέφθηκε ο ίδιος τη Λάρισα.
Αυτό συνέβη πολύ μετά την αρπαγή των λειψάνων του αγίου Αχιλλίου από τη Μητρόπολη
της Θεσσαλίας το 985/86 από τον Σαμουήλ, όπως δηλώνουν οι στίχοι 202-207 και 220-223.
ο
ου
Οπότε αποδεικνύεται ότι ο κανών εγράφη όχι τον 9 αιώνα, αλλά μετά τα τέλη 10 αι. ου
αρχές 11 , δηλαδή μετά το τέλος του πολέμου Βυζαντίου-Σαμουήλ, σε εποχή που η Λάρισα
ο
δεν ήκμαζε πλέον όσο προ της αρπαγής του λειψάνου, δηλαδή τον 10 αιώνα, ως έδρα τότε του
θέματος της Ελλάδος. Είναι πια εποχή που αυτό το δυσάρεστο ιστορικό γεγονός δεν αποτελεί
πρόβλημα, αφού το λείψανο και η λατρεία του αγίου Αχιλλίου είχε συνδεθεί με την
εκκλησιαστική ανάπτυξη τόσο των Βουλγάρων της Κεντρικής Βαλκανικής, επί εποχής
ο
ο
Σαμουήλ (976-1018), όσο και των Σέρβων που σχημάτισαν αρχιεπισκοπή από τον 12 /13 αι.
Και στους δύο λαούς ο πρώτος αρχιεπισκοπικός ναός ήταν αφιερωμένος στον άγιο Αχίλλιο!

23 Ευαγγέλου 2005-2006, 224- 232.
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Δεν αποκλείεται ο συγγραφέας του Β΄Βίου και του «Έτερου κανόνα» να είναι το ίδιο
πρόσωπο. Και οι δύο αναφέρουν την αρπαγή των λειψάνων του αγίου Αχιλλίου από τους
Βουλγάρους, αλλά με τρόπο όμως που πέρα από τη δυσάρεστη πλευρά του αποτελούσε
ευλογία για τις χώρες των Βαλκανίων του Βορρά. Τώρα πλέον αναγνωρίζεται ότι το λείψανο
του αγίου Αχιλλίου, η λατρεία του οποίου μεταδόθηκε σε Βουλγαρία (Πρέσπα) και Σερβία
(Αρίλιε) αποτελεί στοιχείο σύνδεσης μεταξύ των χριστιανικών πληθυσμών των λαών των
Βαλκανίων.
Ο συγγραφέας επισκέφθηκε ο ίδιος τη Λάρισα, ενώ ο Ιωσήφ ο Υμνογράφος δεν
φαίνεται, τουλάχιστον στον κανόνα του, ότι έκανε κάτι παρόμοιο. Πιθανόν αυτό να συνέβη
από τον ίδιο τον συγγραφέα της διασκευής του Βίου του αγίου Αχιλλίου, ο οποίος είχε
επισκεφθεί ομοίως τη Λάρισα επί μητροπολίτη Θωμά Γοριανίτη (γ΄ τέταρτο 13ου αι.). Λίγο
μετά την αποκατάσταση της Κων/πολης ο Θωμάς επιχειρούσε προφανώς μία λειτουργική
ανανέωση.
ΚΑΝΩΝ «ΕΤΕΡΟΣ» ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
Codex 212 Dionysiou, Athon. 3746: φφ, 88v, 109r-109v, 89r-89v, 111r-111v, 90r
Ed. D. Sofianos, Ο Άγιος Αχίλλιος Λαρίσης …, Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, 3 (1990),
173-177.
[f.88v] Τοῡ αὐτοῦ ἕτερος κανὼν φέρων ἀκροστιχίδα: «Τὸν κλεινὸν ὕμνοις Ἀχίλλιον
αἰνέσω».
Ὠδὴ Α΄. Ἦχος πλ. δ'. Ἁρματηλάτην <Φαραώ>.
Τῷ βασιλεῖ στεφανηφόρος, ἔνδοξε,
νῦν παριστάμενος
καὶ τῆς αὐτοῦ αἴγλης
πάντοτε πληρούμενος,
5 τοὺς σὲ ὑμνοῦντας φώτισον
καὶ εἰς μῆκος αἰώνων
τὴν ποίμνην σου διατήρησον,
ὅπως κατὰ χρέος δοξάζῃ σε.
Οἱ τῇ σεπτῇ σου προσιόντες λάρνακι
10 πᾶσι κηρύττουσι
τὴν τῆς ὀσμῆς χάριν,
ἣνπερ ἀναδίδωσιν,
ἧς δὴ κἀγὼ γενόμενος
θεωρὸς καὶ αὐτόπτης,
15 οὐ παύσομαι διηγούμενος
σοῦ τὰ μεγαλεῖα θεσπέσιε.
Νόμοις πειθόμενος σαρκός, Ἀχίλλιε,
ἐν γῇ ἐτάφης θανών,
ἀλλ’ οὐδὲ γῇ κρύπτειν
20 πάντοτε ἠνέσχετο
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τὸ ἱερόν σου λείψανον,
ἀλλ’ ἀνέδωκε τοῦτο
ἐκβλῦζον πᾶσιν ἰάματα
τοῖς εὐσεβοφρόνως προστρέχουσιν.

Θεοτοκίον.
25

Κόρη πανάμωμε, παρθένε δέσποινα,
τὸν σὸν δυσώπει υἱόν,
ὃν ἐν χερσὶ φέρεις
ἀρρήτως γεννήσασα, /
[f.109r] ὡς οἶδεν, ὡς ἠθέλησεν,
30 ἵνα πάντα τὸν κόσμον
τῆς πλάνης ἀνακαλέσηται
ἐν τοῖς οὐρανίοις σκηνώμασιν
Ὠδὴ Γ'. Ὁ στερεώσας.
Λάμπεις τοῖς θαύμασι, σοφέ Ἀχίλλιε,
καὶ κόσμον καταφωτίζεις
35 ταῖς ἀκτῖσι τῶν σοφῶν σου δογμάτων,
αἷς διήλεγξας τὸ πρὶν
Ἀρείου τὴν ἀσέβειαν,
τὴν ἄκτιστον οὐσίαν
κτιστὴν σαφῶς φληναφήσαντος
40

Ἔχει σε δῆμος Θετταλῶν
παντοδαπῶν νοσημάτων
ἰατῆρα καὶ στερρὸν πολιοῦχον
καὶ προσέρχεται θερμῶς
τῇ θήκη τῶν λειψάνων σου
45 καὶ δαψιλῆ τὴν χάριν
τῶν ἰαμάτων κομίζεται.
Ἱερωτάτῃ κορυφῇ
τὸν στέφανον ἀνεδύσω
καὶ παρέστηκας φαιδρὸς ἐστεμμένος
50 τῷ τῶν ὁλων ποιητῇ,
ὃν ἐκδυσώπει σώζεσθαι
τοὺς ἐκτελοῦντας πόθω
τὴν ἀεισέβαστον μνήμην σου.

Θεοτοκίον.
Νόμοι τῆς φύσεως ἐν σοὶ
55 κατήργηνται Θεοτόκε.
Ἀνευ γὰρ ἀνδρὸς συνουσίας
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τὀν ἀχώρητον θεὸν
ἐν σῇ γαστρὶ ἐχώρησας,
ὃν Χερουβείμ οὐ σθένει
60 καὶ Σεραφεὶμ ἐνοπτρίζεσθαι
Ὠδὴ δ'. Εἰσακήκοα Κύριε
Οἱ τῇ θήκῃ προστρέχοντες
τῇ μυροσταγῇ /
[f.109v] τὴν χάριν ἀντλήσατε
τῶν θαυμάτων τοῦ παμμάκαρος,
65 τὴν ἀφθόνως πᾶσι
χεομένην πιστοῖς

70

Νικαέων ἡ σύνοδος
ἔσχε τῶν ὀρθῶν
δογμάτων σε πρόεδρον,
μεθ’ ὧν πίστει κατεδάφισας
τῶν αἱρετιζόντων
τὰ φρυάγματα.

Λαρισσαίων ἡ πόλις σε
εὗρεν ἐκ Θεοῦ
75 προστάτην, Ἀχίλλιε,
καὶ λυτροῦσαι ταῖς πρεσβείαις σου
ἐκ παντοίων νόσων
ταύτην πάντοτε

Θεοτοκίον.
Ὑπερύμνητε δέσποινα
80 βόθρῳ ἀπωλείας
με κατακείμενον
χειραγώγησον πρὸς τρίβον ζωῆς
μὴ γενῇ μοι βρῶμα
τοῦ ἀλάστορος
Ὠδὴ ε΄. Ἵνα τί με <ἀπώσω>
85

Μεταστάντα σε μάκαρ
αἱ τῶν οὐρανίων σκηναὶ ὑπεδέξαντο,
ἡ δὲ γῆ τὸ σῶμα
τὸ μακάριον ὄντως ἐπλούτησεν
ἀναβλῦζον πᾶσι
90 τοῖς προσιοῦσι τὰς ἰάσεις
καὶ προχέον ἀφθόνως τὸ ἔλαιον.
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Νοητοῦ με θηρίου
σαῖς λιταῖς ἐξάρπασον, πάτερ Ἀχίλλιε,
ἵνα μή ἁρπάσῃ
95 τὴν ψυχήν μου ὡς λέων βρυχώμενος
καὶ δεινῶς σπαράξῃ
καὶ ἀπωλείᾳ παραπέμψει,
ἀλλὰ σπεῦσον βοήθει μοι, ἅγιε.
Ὀλεθρίων παθῶν με,
100 μάκαρ ἐλευθέρωσον τῶν πολεμούντων με
νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ
καὶ δεινὴν προξενούντων ἀπώλειαν
ἐπὶ σοὶ / [f.89r] (=f. 110r) προσφεύγω
μή με ἀπώσει σὸν οἰκέτην,
105 ἀλλὰ σπεῦσον, βοήθει μοι ἅγιε.

Θεοτοκίον.
Ἰακὼβ σε προεῖδε
πρὸς ὕψος οὐράνιον κλίμακα φέρουσαν
τῶν βροτῶν τὸ γένος,
Θεοτόκε ἁγνὴ ἀειπάρθενε,
110 ἀλλὰ σύ μοι δίδου
ἀπαλλαγὴν τῶν ἐγκλημάτων
πρὸς Θεὸν παρρησίαν ὡς ἔχουσα.
Ὠδὴ ς΄. Ὶλάσθητί μοι, <Σωτὴρ>
Σταυρὸν ἐπ' ὤμων τῶν σῶν
ἀράμενος, ἀξιάγαστε,
115 τῷ μόνῳ ζῶντι Θεῷ
Χριστῷ ἠκολούθησας,
ὃς δὴ καὶ ποιμένα σε
τῆς τῶν Λαρισσαίων
μητροπόλεως προβάλλεται.
120

125

Ἀνύστακτε πρεσβευτὰ
τῶν σὲ τιμώντων Ἀχίλλιε,
ὑπνώττοντά με δεινῶς
ἀνάστησον, δέομαι,
τὸν αὐτοκατάκριτον,
ὡς ἐν ἀμελείᾳ
τὴν ζωὴν ἐκδαπανήσαντα.
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Χαρᾶς ἀλήκτου τανῦν
ἡ Θετταλία πεπλήρωται
πλουτήσασά σε θερμὸν
.
130 προστάτην, Ἀχίλλιε
τίς γάρ σοι προσέδραμεν
ἐκ πίστεως, πάτερ,
καὶ οὐχ εὕρατο τὴν αἴτησιν;

Θεοτοκίον.
Ἵνα θείας κοινωνοὺς
135 ἡμᾶς ἐργάσηται φύσεως,
ἐπτώχευσε τὴν ἡμῶν
οὐσίαν ὁ Κύριος
σάρκα προσλαβόμενος
ἐκ τῆς ἀπειράνδρου
140 ὡς οἰκτίρμων καὶ φιλάνθρωπος.
<Κοντάκιον. Ἦχος δ'.> Πρὸς τὸ : ἐπεφάνης <σήμερον>.
/(=f. 110v) Παραδόξως σήμερον, Χριστοῦ θεράπον, /
[f.89v] ὡς ἀστὴρ ἐξέλαμψας καὶ κατεφώτισας ἡμᾶς,
σωματικῶς φανερούμενος,
ἱερομύστα παμμάκαρ, Ἀχίλλιε.
<Ὁ Oἶκος>
145 Ὡς ἑωσφόρος φαεινὸς
ἐπέστη σου, θεόφρον, ἡ θεία καὶ μεγίστη,
Χριστοῦ θεράπον, μνήμη
καὶ καταυγάζει τοὺς πιστῶς
σήμερον τελοῦντας
150 πόθῳ ταύτην καὶ Χριστὸν
ὑμνοῦντας τὸν φιλάνθρωπον,
τὸν ἀκαταληψίᾳ νοούμενον
τῷ χορῷ τῶν ἀγγέλων
τὸ σὸν πνεῦμα τεταχὸν,
155 Θεὸν ὁμοῦ καὶ Κύριον μόνον.
Διὸ ταῖς σαῖς εὐχαῖς αἰνεῖν σε προθύμως
συνελθόντας ἐν χαρᾷ
.
λόγον παράσχου
δύνασαι καὶ γὰρ ἀεὶ συνιὼν τῷ δεσπότῃ,
160 ἱερομύστα παμμάκαρ Ἀχίλλιε.
Ὠδὴ ζ΄. Θεοῦ συγκατάβασιν.

468

Λαμπρῶς ἑορτάζομεν
τῆν σεβασμίαν μνήμην σου, ὅσιε
καὶ τιμῶντες ὑμνοῦμεν
τῇ τῶν λειψάνων θήκῃ προστρέχοντες
.
165 καὶ εὐφροσύνης πληρούμενοι κράζομεν
<εὐλογητὸς ὁ Θεὸς
ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν.>

170

175

180

Λοιμοῦ καὶ κακώσεως
καὶ πάσης ἄλλης βλάβης περίσωζε
τὴν τιμῶσαν σε ποίμνην
καὶ χαρμοσύνως συνεορτάζουσαν
καὶ σὲ αὐχοῦσαν προστάτην καὶ σύμμαχον
καὶ ἐν δεινοῖς ἀρωγόν,
πάτερ Ἀχίλλιε.
Ἰλέου τὸν Κύριον
ὑπὲρ τῆς ποίμνης, ἧς σε κατέστησε /
[f.111r] ποιμενάρχην ἀξίως
καὶ ἐκ παντοίας βλάβης περίσωζε,
ἵνα κραυγάζει ἀεὶ γηθομένην σοι
<εὐλογητὸς ὁ Θεὸς
ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν>

Θεοτοκίον.

185

Ὁ πλήρης κεκένωται
καὶ ἐκ κοιλίας σῆς ἀπειρόγαμε
σαρκοφόρος ὀρᾶται,
ἵνα θεώσῃ πάλαι πεσόντα με
καὶ ἀνυψώσῃ
πρὸς ὕψος οὐράνιον
καὶ τὸν Ἀδὰμ τῆς φθορᾶς ἀνακαλέσηται
Ὠδὴ η΄. Ἐπταπλασίως

190

195

Ναὸς θεοῦ γεγένησαι,
ἱεράρχα Ἀχίλλιε,
καὶ ἐν τῷ πανσέπτῳ σου ναῷ προστρέχοντες
τὴν χάριν τὴν ἄφραστον ἀφθόνως ἀρρυόμεθα
.
καὶ χαρμονικῶς τῷ στεφοδότῃ βοῶμεν
οἱ παῖδες εὐλογεῖτε.
Ἀπὸ Θαιμὰν ἐξέλαμψας
ὥσπερ ἥλιος ἄδυτος
καὶ μέχρις ἑσπέρας δαδουχεῖς τὰ σύμπαντα
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καὶ Λάρισσα πόλις σε ἀρχιερέα μέγιστον
ἔχουσα ἐξήρτησεν ἐν σοὶ τὰς ἐλπίδας
.
200 ἀπαύστως μελωδοῦσα
ἱερεῖς εὐλογεῖτε.

205

Ἵνα καὶ ἔθνη βάρβαρα
τὴν σὴν δόξαν θεάσωνται,
δέδωκας Βουλγάροις σεαυτὸν αἰχμάλωτον
καὶ νῦν τῶν θαυμάτων σου
ἀφθόνως ἀπολάβουσι
.
καὶ παντοίων νόσων ἐκλυτροῦνται βοῶντες
οὶ παῖδες <εὐλογεῖτε>.

Θεοτοκίον.
Νενεκρωμένην πάθεσι
210 τὴν ψυχήν μου πανάμωμε
ταῖς πρὸς τὸν υἱόν σου / [f.111v] μητρικαῖς δεήσεσιν
ἀνάστησον δέομαι
καὶ μὴ εἰς Ἅιδου βάραθρα
κατενεχθεῖσαν ταῖς σειραῖς τῶν πταισμάτων,
215 ἀλλ’ οἴκτιρόν με, σῶσον,
βοηθείας μοι χεῖρα
ὀρέξασα, παρθένε ὑπερδεδοξασμένη.
Ὠδὴ θ΄. Εξέστης ὲπὶ <τούτῳ>

220

225

Ἐλέησον τὴν ποίμνην θαυματουργέ,
τὴν πατρόθεν τιμάς σοι προσφέρουσαν,
εἰ καὶ τὰ νῦν
πάνυ τὸν ἀρχαῖον ὡραϊσμὸν
ἀποβαλοῦσα δείκνυται
ἐκ τῆς τῶν βαρβάρων ἐπιδρομῆς
καὶ αὔξησον τὴν ποίμνην σου, ἧς πέλεις ποιμενάρχης,
ἵνα συμφώνως μεγαλύνει σε.

Στενούμενόν με πράξεσι χαλεπαῖς
σωτηρίας πρὸς τρίβους ὁδήγησον
ὡς ἀγαθὸς
πάντων κυβερνήτης καὶ ποιητὴς
.
230 λιταῖς τοῦ θεράποντος
ὅνπερ καὶ προβάλομαι πρεσβευτήν,
ὡς ἔχων εὐσπλαχνίαν τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων,
μὴ οὖν παρίδης σοι προσπίπτοντα.
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Ὡς ἔχων ἐξουσίαν παρὰ Θεοῦ
235 ἀφιέναι ἐν γῇ ἁμαρτήματα
μή μου, σοφέ,
δέησιν παρίδης τοῦ ταπεινοῦ,
τοῦ καὶ ταῦ / (φ.112r) τα σοι πλέξαντος,
εἰ καὶ παρ’ ἀξίαν, ἀλλὰ σὺ νῦν
240 δυσώπει τὸν δεσπότην ἀπαύστως ἱεράρχα /
[φ.90r] τοῦ ἀφαρπᾶσαι τῆς γεένης με.

Θεοτοκίον.

245

Τὸ ὅμμα τῆς καρδίας διὰ παντὸς
ἀτενίζω πρὸς σὲ τὴν ἀκοίμητον
τὴν μητρικὴν
ἔχουσαν πρεσβείαν πρὸς τὸν ἐκ σοῦ
σεσαρκωμένον, πάναγνε,
κοίμησον τὰ πάθη μου τῆς ψυχῆς,
πρὸς ὄρθρον μετανοίας ἐξέγειρόν με, κόρη,
καὶ τῷ φωτί σου καταλάμπρυνον.

Ἐξαποστειλάριον.
250

255

260

265

Τὸν μέγαν ἀρχιποίμενα
τῆς Θετταλίας ἅπαντες
ἀνευφημίσωμεν ὕμνοις
ὡς ἱερέων καλλονήν,
τῇ μυροβλήτω θήκῃ δὲ
προσδραμόντες ἀντλήσωμεν
τὴν χάριν τὴν ἀέναον,
τὴν θεραπεύουσαν πάντων
τῶν προσιόντων τὰς νόσους. /
(φ. 112r) Θεοτοκίον ὅμοιον.
Παρθένε ἀπειρόγαμε
ἡ τὸν σωτῆρα Κύριον
ἀνερμηνεύτως τεκοῦσα
μὴ διαλείπης πρεσβεύειν
ὑπὲρ ἡμῶν τῶν δούλων σου,
ἵνα παντοίας θλίψεως
ῥυσθῶμεν σαῖς ἱκεσίαις
καὶ οὐρανῶν βασιλείας
ἀξιωθῶμεν λιταῖς σου.

6 μίκος cod. 8 δοξάζει cod.
14. θεορός cod.
16. μεγαλεία cod.
17
πιθόμενος cod.
22. ἐκβλύζων
cod.
42. ἰατήρα cod.
πολυοῦχον cod.
43.
προσέρχετε cod. 49 παρέστικας cod. 55. κατήργεινται cod. 59. Χερουβὶμ
60.
Σεραφὶμ cod.
70. κατεδάφησας cod. 89. ἀναβλύζον cod. 91. προχέων cod. τὸν
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ἔλαιον cod. 113. τῶν σῶν: τὸν σὸν cod. 127. τὰ νῦν cod. 135. ἐργάσητε cod. 141.
θεράπων cod. 141. θεράπων cod. 142. κατεφώτησας cod. 145. φαϊνὸς cod. 154.
τεταχὸν: τε τάχα ed. 159. συνιὼν ed.: συνιόντα: cod. 164. τῇ … θήκη ed.: τὴν …θήκην
cod. 197. δαδουχεὶς cod.
203. θεάσονται cod.
219. κατανενεχθεῖσαν cod. 222
ἀποβαλλοῦσα cod. 224. αὔξισον cod. 226. χαλαιπαῖς cod. 256. ἀένναον cod.
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Ставрос Гулулис
"И САДА УЖИВАЈУ ИЗДАШНО У ТВОЈИМ ЧУДЕСИМА"
ДРУГАЧИЈИ КАНОН СВЕТОМ АХИЛИЈУ ЛАРИСКОМ (13. ВЕК) И
ПОШТОВАЊЕ ЊЕГОВИХ МОШТИЈУ У НОВООСНОВАНИМ
НАЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА НА БАЛКАНУ
Непотпуни канон светом Ахилију Лариском, који је издат од стране Д.
Софијаноса, био је приписиван Јосифу Химнографу (9. век). Дефинитивно је
комплетиран, јер су листови кодекса, који су раније били на погрешном месту,
коначно стављени у исправан поредак тако да је текст у потпуности васпостављен.
Потпуни текст указује да канон није дело Јосифа Химнографа, већ неког другог,
непознатог аутора. Terminus post quem за датирање може бити византијска победа
над бугарском војском у другој деценији 11. века. Одређени унутрашњи елементи
канона указују на могућност да писац може да се поистовети са анонимом који је
написао друго Житије светог Ахилија.
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К ИСТОРИИ РАННИХ РЕДАКЦИЙ
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ПЕРЕВОДА ВЕЛИКОГО
ПОКАЯННОГО КАНОНА АНДРЕЯ КРИТСКОГО: ПЕСНЬ
ПЕРВАЯ В ДРЕВНЕСЕРБСКОЙ ТРАДИЦИИ
Резюме: В статье рассматриваются ранние этапы истории
церковнославянского перевода Великого Канона Андрея Критского, выявляется связь
между существовавшими до конца XIV в. южнославянскими и восточнославянскими
традициями текста. Особое внимание уделяется древнесербской традиции, в
которой уникальным образом сохранились многие варианты, восходящие к
древнейшим – Охридским – редакциям. В частности, ранняя редакция первой песни
Канона, во всех прочих – болгарских и македонских - списках по неизвестным
причинам замененная на вариант, восходящий к Преславским редакциям, дошла до
нас исключительно в сербских списках.
Ключевые
слова:
церковнославянская
книжность,
византийская
гимнография, Андрей Критский, Великий Канон, Триодь Постная.
Настоящее исследование посвящено роли сербской книжной традиции на
ранних этапах рукописной истории церковнославянского перевода одного из самых
обширных и сложных произведений византийской гимнографии - Великого
Покаянного Канона.
Данный канон, написанный крупнейшим византийским
ритором и гимнографом сирийского происхождения, жившим на рубеже VII и VIII
вв. н. э., Андреем Критским Иерусалимнянином (Ανδρέας ὁ Κρήτης, ῾Ιεροσολυμίτης), на
многочисленных символических параллелях развивает тему душевной борьбы и
покаяния христианской души, исповедующей свои грехи и взывающей к
единственному подлинному источнику милосердия – к Христу. Первоначально канон
назывался просто Θρῆνον – Плач, эпитет же Великий - Μέγας был дан ему позднее, и
отражает, прежде всего, объем текста. Канон состоит из 250 тропарей, разделенных
на 9 песней - ᾡδὲς (включая и вторую песнь, обычно отсутствующую в канонах) с
11 ирмосами (песни 2 и 3 имеют по 2 ирмоса)1. Структурные особенности текста и
его отличия от «классической» формы канона, несомненно, отражают этап
формирования жанра.

1 Подробнее о Каноне и его создателе см. Δετοράκης, 2003, 293 – 307; Πάσχος, 1988, 315 – 326.
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Поскольку тема Великого Канона непосредственно не связана ни с одним из
конкретных богослужений поста, считается, что произведение создавалось для
внецерковного употребления2. Литургическое использование Канона начинается не
позднее, чем с X в. (этой эпохой датируются первые литургические сборники,
содержащие данный текст) и сразу же привязывается к пятой неделе Великого Поста.
Таким образом, текст Великого Канона в литургической традиции изначально связан
с Триодью Постной, и именно в составе этого сборника, по всей вероятности, был
переведен впервые на церковнославянский язык.
В современной исследовательской литературе первый славянский перевод
Триоди Постной датируется концом IX в. и связывается со вторым (общеболгарским)
этапом славянской гимнографии, то есть с периодом совместной переводческой и
оригинальной гимнографической деятельности учеников Кирилла и Мефодия в
Плиске (886 – 893 гг.)3. В качестве наиболее вероятного переводчика обычно
называется имя Константина Преславского, автора оригинальных трипеснцев с
именными акростихами, обнаруженных в древнейших славянских Триодях4. В
дальнейшем сборник неоднократно редактировался и правился по греческому
оригиналу, прежде чем приобрести свой современный вид. Рукописная история
славянской Постной Триоди неоднократно описывалась в научной литературе.
Поскольку Великий Канон на славянской почве до XIV в. бытовал исключительно в
составе этого сборника, мы, естественно, прежде всего, основывались в наших
наблюдениях на результатах этих исследований. В свою очередь, выводы, сделанные
нами относительно одного из текстов Триоди Постной, могут послужить одним из
источников для дальнейших исследований, касающихся истории данного
литургического сборника в целом.
В настоящее время в научной литературе используются две основные
классификации древнейших славянских Триодей:
1. Широко известная классификация Г. Попова5, в соответствии с которой
выделяется следующие четыре древнейших (до справы XIV в.) типа Триоди, по
которым рассмотренные нами списки распределяются следующим образом:
• Тип А: Битольская Триодь (БАН 38),
• Тип Б: Шафариковская Триодь (F. n. I. 74), Сербская Триодь (F. n. I. 68),
Загребская Триодь (IV d 107), две сербские триоди XIV в. из собрания Национальной
библиотеки Сербии: НБС 644, НБС 645.
• Тип В: Орбельская Триодь (F. n. I. 102), Пловдивская Триодь (НБИВ – 57).
• Тип Г: Восточнославянские триоди (Син. 319, F. I. 680, Пог. 41, Соф. 84,
Волог.2416).
2. Классификация М. Моминой7, которая выделяет соответственно
следующие типы:
• Шафариковский: Шафариковская (F. n. I. 74) и Сербская (F. n. I. 68)
Триоди,
• Загребский: Загребская Триодь (IV d 107),
2 См. Δετοράκης, 2003, 301 – 302.
3 См. об этом Попов, 1985, 63, Темчин, 2004, 41 – 48. Отметим, что С.Темчин предлагает более
конкретную датировку перевода Триоди Постной: 886 – 889 гг. (Темчин, 2004, 48).
4 См. Попов, 1985, 63.
5 См. Попов, 1985, 71-73, 101.
6 Описание и издание текста см. Кириллин, 1998, 79 – 94.
7 Момина, 2004, 148 -149.
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• Битольский: Битольская Триодь (БАН 38),
• Триодь Моисея Киянина (РГАДА 170),
• Гимовский: восточнославянские Триоди (Син. 319, F. I. 680, Пог. 41, Соф.
84 и др.),
• Орбельский: Орбельская Триодь (F. n. I. 102),
• Хлудовский: Пловдивская Триодь (НБИВ – 57), Хлудовские триоди из
собрания Государственного исторического музея (Хлуд. 133, Хлуд. 138).
За границами классификации М. Моминой остались сербские триоди ΧIV
века НБС 644 и 645.
Проведенное текстологическое исследование позволило выделить в ранней
рукописной истории Великого канона 3 редакции8: редакцию А, отмеченную в
Триодях Шафариковского, Загребского и Битольского типа и, вероятно, являющуюся
наиболее древней, редакцию В, отмеченную в восточнославянских триодях
Гимовского типа и восходящую к Преславской книжной справе, и, наконец,
южнославянскую (вероятно, также болгарскую по происхождению и
распространенную на территории Болгарии и Сербии) редакцию С в Триодях
Орбельского и Хлудовского типов9. Затруднение вызывает на настоящий момент
точное определение редакции Триоди Моисея Киянина в связи с небольшим
фрагментом сохранившего текста и обособленностью данной традиции. Выделение
редакций производилось на основе сопоставления как порядка тропарей, так и их
текстов. В качестве показательного примера приведем сопоставление порядка
тропарей седьмой и восьмой песен – участка текста, для которого сохранились
свидетельства одного из древнейших списков славянской Триоди – Битольской
Триоди. В приведенной ниже таблице порядковый номер тропаря внутри каждой
песни ставится по порядку их следования в греческом оригинале по изданию Migne10
без учета ирмоса, троичного и богородичного, имевших фиксированные позиции.
Редакции В и С представлены одним показательным списком, в других списках
данных редакций порядок тропарей варьируется незначительно. Начало песни 7 и
конец песни 8 в Битольской Триоди не сохранились.
Таблица 1. Сопоставление порядка тропарей песней 7 и 8 Великого Канона в
ранних южнославянских и восточнославянских списках (редакции А, В, С).
Бит. (А)

Серб. (А)

644 – 645
(А)

Шаф. (А)

Загр. (А?)

608 (В)

Орбел. (С)

1
2
3
6
5

1
2
3
4
6

1
2
3
6
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

песнь 7

3
4
5

8 Здесь и далее под редакцией мы понимаем «систематическую правку, опирающуюся на
греческий текст» (определение М. Моминой, см. Момина, 1984, 190). В отличие от нового
перевода, таким образом, новая редакция составляется с учетом уже имеющегося славянского
текста, который правится для приведения его в соответствие с имевшейся у справщика на
руках греческой рукописью.
9 См. подробнее Борисова 2014, 53 – 65.
10 Migne, 1860, 1330 – 1384.
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11
9
10
14
12
16
4
15
20
19
17
18
песнь 8
1
6
7
8
9

8
11
9
10
14
12
16
13
4
15
20
19
17
18

5
8
9
10
11
12
16
13

1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
4
3

1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
4
3
5

15
20
19
17
18

8
11
9
10
14
12
16
13
4
15
20
19
17
18

7
6
8
9
10
11
12
13
15
16
14
19
17
18

6

1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
4
3

1
2
4
5
6
8
9
7
10
11
12
3
13
14
15
18
16
17
19

1
2

8
9
10
11
12
16
13
14
15
17
18
19

4-5
6
7
8
9

12
13
14
15
16
17

7
8
9
10
11
16
13
12
15
17
18
19
1
2
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
14
16
17
18
19
20

19
20

Из данной таблицы видно, что несмотря на очевидное сходство, между
списками редакции А прослеживаются и различия. Так, достаточно сильно отличается
от прочих порядок тропарей Загребской Триоди. Наличие различий вполне обосновано,
если принять во внимание тот факт, что рассматриваемые списки существенно
различаются и по времени, и по месту написания, а также значительно отстоят по
времени от эпохи создания первого славянского перевода. С другой стороны, на
территориях бытования редакции вместе с ней сосуществуют и редакции В и С, что
неменуемо ведет к смешению между редакциями и появлению переходных типов.
Именно такие взаимовлияния редакций, по всей видимости, привели к созданию версии
Загребской Триоди. С другой стороны, очевидна близость списков Бит., Серб., Шафар.
и 644 – 645. Эта близость прослеживается по всему тексту Канона, начиная с его второй

478

песни, и касается не только порядка тропарей, но и их текстов, которые, с другой
стороны, принципиально отличаются от редакций В и С11.
Единственным участком текста, на котором не прослеживаются отмеченные
выше различия между редакциями, является первая песнь Канона. Сопоставление
порядка тропарей, приводимое в таблице ниже, показывает, что в этой песни списки
группируются несколько иным, в отличие от всего остального текста, образом.
Очевидно сходство между списками Гимовской группы (редакции В), с одной
стороны, и Шафариковской и Загребской Триодями (т.е. представителями редакции
А), с другой. Порядок тропарей Триодей 644 – 645 наиболее близок Серб., однако,
обладает и рядом отличий от последнего. В Битольской Триоди данный участок
текста не сохранился. Кроме того, утеряны и листы с концом первой песни
Загребской Триоди (см. Таблицу 2).
Таблица 2. Сопоставление порядка тропарей песни 1 Великого Канона в ранних
южнославянских и восточнославянских списках (редакции А, В, С).
Серб.

644 – 645

Шаф.

Загр.

608 (В)

Орбел. (С)

1

1
2
11
3
5
4
6
9
8
10
12
20
13
21
14
15
16
17
22
18

1
2
3
5
6
7
8
9
10
4
11
12
20
13
21
14
15
16
22
18
19

1
2
3
5
20
6
8
9
10
13
7
4
11
12
21

1
2
3
5
6
7
8
9
10
4
11
12
20
13
21
14
15
22
18
23
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
10
11
12
15
20
13
21
18
16
22
17
23
19

11
3
4
6
7
8
9
10
12
20
13
21
14
15
22
16
17
18
19

Вышеотмеченное сходство Шаф. и Загр. с редакцией В легко может быть
подтверждено на основе сопоставления текстов тропарей. Сравнивая тексты
произвольно выбранных тропарей, представленных в Таблице 3, легко убедиться в
том, что они относятся к единой текстовой традиции.
11 Борисова 2013, 62 -64.
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Таблица 3. Сопоставление произвольно выбранных тропарей первой песни
русской традиции (по показательному списку 608), Шаф. и Загр.
(разночтения подчеркнуты)
608
äîñòîèíî èç ðày ïðåæå
èçãíàíü áûñòü ÿêî íå õðàí
åäèíàÿ òè ñïñå çàïîâýäü
àäàìà àçú æå ÷òî ñòâîð©
§ìýòàÿ ïðèñíî æèâîòíà
òâîÿ ñëîâåñà
¬ùå ñãðýøèõú ñïñå íî
âèäýâú ÿêî ìëñðäú åñè
ïðåòèøè ìèëîñòèâíî è
ìëñðäóåøè òåïëý ïëà÷þùà
âèäýøà è ïðîòèâó òå÷åøè
îáðàùàÿ áëóäíàãî

Шаф.
äîñòîèíî ïðýæäå èç ðàÿ
èçãíàíü áûñòü ÿêîæå ñüõðàíü
íè åäèíå òè ñïñå çàïîâýäü
àäàìà àçú æå ÷òî ñòâîð©
§ìýòàÿ ïðèñíîæèâîòíàà òâîà
ñëîâåñà
àùå è ñãðýøèëú ñïñå í© âýäý
ÿêî ìëîñòèâú åñè ïðýòèøè
ìëîñòèâíî è ìëîñðüä¹åøè
òåïëý ïëà÷©ùà âèäèøè è
ïðîòèâ© òå÷åøè wáðàùà©
áë©äíàãî

Загр.
äîñòîèíî èç ðàÿ èçãíàíü
áûñòü ÿêî íå ñõðàíè íè
åäèí çàïîâýäü àäàìÿ
àçü æå ÷òî ñòâîð §ìýòà
ïðèñíîæèçíüíà ñëîâåñà òâîý
àùå è ñãðýøèõü ñïñå í©
âýäà ÿêî ìëîñòèâü åñè
ïðýòèøè ìëîñòèâíî è
ìëîñðüä¹åøè òåïëý
ïëà÷©ùà âèä è ïðîòèâ©
òå÷åøè §âðàùàåøè
áë©äíàãî

Сопоставим теперь тексты тех же тропарей вышерассмотренного типа (на
примере Шаф.) с сербскими списками Серб. и 644 – 645. (см. Таблицу 4).
Таблица 4. Сопоставление произвольно выбранных тропарей первой песни
Шаф., Серб. и 644 – 645.
Греч. оригинал12

Шаф.

Серб.

644

645

Греч. оригинал

Ἐπαξίως τῆς Ἐδὲμ προεξερρίφη ὡς μὴ φυλάξας μίαν σου, σωτήρ,
ἐντολὴν ὁ Ἀδάμ· ἐγὼ δὲ τί πάθω ἀθετῶν διὰ παντὸς τὰ ζωηρά σου
λόγια
äîñòîèíî ïðýæäå èç ðàÿ èçãíàíü áûñòü ÿêîæå ñüõðàíü íè åäèíå òè
ñïñå çàïîâýäü àäàìà àçú æå ÷òî ñòâîð© §ìýòàÿ ïðèñíîæèâîòíàà
òâîà ñëîâåñà
âü èñòèí¹ èçü ðàÿ ïðýæäå èçâåðæåñå íå ñüõðàíèâü íèåäèíå òè
çàïîâýäè àäàìü äà ÷üòî ñüòâîðþ àçü ïðèñíî wáèäå õå ñëîâåñà òè
æèçíüíàÿ
äîñòîèíî ïðýæäå èçü ðàÿ èçãíàíü áûñòü íå ñüõðàíèâü çàïîâýäè òâîè
¬äèíå àäàìü äà ÷üòî ñüòâîðþ àçü ïðèñíî §ìýòà¬ õå ñëîâåñà òè
æèçíüíàÿ
äîñòîèíî ïðýæäå èçü ðàÿ èçãíàíü áûñòü íå ñõðàíèâü çàïîâýäü òâîþ
¬äèíî¬ àäàìü äà ÷üòî ñòâîð¹ àçü ïðèñíî §ìýòà¬ õå ñëîâåñà òè
æèçíüíàÿ
Εἰ καὶ ἥμαρτον, σωτήρ, ἀλλ’ οἶδα ὅτι φιλάνθρωπος εἶ· πλήττεις
συμπαθῶς καὶ σπλαγχνίζῃ θερμῶς· δακρύοντα βλέπεις καὶ
προστρέχεις, ὡς πατήρ, ἀνακαλῶν τὸν ἄσωτον

12 Здесь и далее греческий оригинал приводится по изданию Τριώδιον, 1879, 457.
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Шаф.

Серб.
644

645

àùå è ñãðýøèëú ñïñå í© âýäý ÿêî ìëîñòèâú åñè ïðýòèøè ìëîñòèâíî
è ìëîñðüä¹åøè òåïëý ïëà÷©ùà âèäèøè è ïðîòèâ© òå÷åøè wáðàùà©
áë©äíàãî
ñüãðýøèõü ñïñå íü âýä òâîå ìëñðäèå è ñêîð¹þ ìëñòü ÷ëâýêîëþáèý
ïëà÷þùà âèäèøè ïðîòèâ¹ òå÷åøè wáðàùàå íà ñïñåíèå
ñüãðýøèõü ñïñå íü âýä¬ òâî¬ ìëñðäè¬ è ñêîð¹þ ìëñòü
÷ëâýêîëþáèÿ ïëà÷þùà ìå âèäèøè è ñêîðî òå÷åøè wáðàùà¬è íà
ñïñåíèå
ñüãðýøèõü ñïñå íü âýä òâî¬ ìëñðäè¬ è ñêîð¹þ ìëñòü ÷ëâýêîëþáèÿ
ïëà÷þùà ìå âèäèøè è ñêîðî òå÷åøè wáðàùà¬è íà ñïñåíè¬

Анализ таблицы показывает, во-первых, существенные различия между
списками Шаф. и Серб, несомненно, восходящие к различным редакциям, во-вторых,
очевидное сходство двух сербских триодей 644 и 645 и, наконец, в-третьих,
компилятивный характер типа текста, представленного в этих двух триодях,
составленного на основе Серб., однако, с рядом вариантов, заимствованных из Шаф.
Более подробно о том, как происходила данная компиляция, мы можем посмотреть
на примере другого произвольно взятого тропаря первой песни, сопоставив между
собой существовавшие в славянской традиции того времени варианты текста.
Таблица 5. Сопоставление текстов тропаря 10 первой песни редакций А, В и С с
сербскими списками 644 - 645.
Греческий
оригинал
Τὸν πηλὸν, ὁ
κεραμεὺς,
ζωοπλαστήσας,
ἐνέθηκάς μοι
σάρκα καὶ ὀστᾶ
καὶ πνοὴν καὶ
ζωὴν. Ἀλλ’ , ὦ
Ποιητά μου, καὶ
Λυτρωτά μου, καὶ
γνωστὰ,
μετανοοῦντα
δέξαι με

Серб. (А)

680 (В)

Орбел.(С)

644 -645

ñîçäàâûè ìè
òýëî àêè
ãüíü÷àðü
áðüíèåìü è
äЃõú âüëîæè
âü ïëüòü è âü
êîñòè
æèâîòüíûìè
èçáàâèòåëþ
ñ¹äèè
êàþùàñå
ïðèìè ìå

êàëîìú ÿêî
ñêóäýëíèêú
ñúçäàâü ì
âëîæè â ì
ïëîòü è êîñòè è
äõЃú è æèâîòú
íî òâîðöå ìîè
èçáàâèòåëþ ìîè
ñ©äèè êà©ùåñ
ïðèìè ì

áðåíèå òâîðåöü
æèâîñúçäàâü
âëîæè ìè ïëüòü
è êîñòü è
äõЃàíèå è æèçíü
í© òâîð÷å ìîè
èçáàâèòåëþ ñòЃû
ñ©äû êàùàñ
ïðèìè ì

ñîçäàâûè ìè
òýëî ÿêî
ñê¹äåëíèêü
áðüíèåìü äЃõú
âüëîæè âü êîñòè
è âü ïëüòü è
æèâîòüíà ìå
ÿâè èçáàâèòåëþ
ñ¹äèè êàþùàñå
ïðèìè ìå

На основе сопоставления текстов, представленных в таблице, легко
убедиться, что компиляция сербских списков 644 – 645 составлялась без обращения
к греческому оригиналу канона. В тексте данного тропаря не заметно также влияние
редакции С. В целом, текст следует за вариантом Серб. (большинство различий
между списками сводятся к ошибкам переписчиков), и лишь в одном случае
вставляется вариант ñê¹äåëíèêü (вместо ãüíü÷àðü) из редакции В. Однако случаи
влияния редакции С на 644 – 645 также присутствуют, хоть их количество менее
значительно. Приведем для примера текст первого тропаря (Таблица 6).
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Таблица 6. Сопоставление текстов тропаря 1 первой песни редакций А, В и С с
сербскими списками 644 - 645.
Греческий
оригинал
Πόθεν ἄρξoμαι
θρηνεῖν τὰς τοῦ
ἀθλίου μου βίου
πράξεις; ποίαν
ἀπαρχὴν
ἐπιθήσω, Χριστέ,
τῇ νῦν θρηνῳδίᾳ;
ἀλλ’ ὡς
εὔσπλαγχνός μοι
δὸς
παραπτωμάτων
ἄφεσιν

Серб. (А)

680 (В)

Орбел.(С)

644 -645

êàêü ïëà÷ü
íà÷í¹ ìîåãî
çëàãî æèòèÿ
äýëú êîå ëè
íà÷åëî
ïîêàæ¹ õå
ñåãî ðûäàíèÿ
íü ÿêî
ìëñðäü ñëüçû
ìè äàæäü
êàÿçíü

êàê ïëà÷ íà÷íó
ìîåãî çëîãî
æèòèÿ äýëú
êîå íà÷àëî
ïîêàæþ õå ñåãî
ðûäàíèÿ í©
ÿêî ìèëîñåðäú
ñëüçû ìè
äàæäü êàÿçíü

§ê©ä¹ íà÷í©
ïëàêàòè ñ
ñòðàñòíàãî ìè
æèòèÿ äýëú
êîå ëè íà÷ëî
ïîêàæ© õå ñåãî
ðûäàíèÿ í©
ÿêî ìèëîñüðüä
äàæäü ìè
ñëüçû
¹ìèëåíèÿ

îòüê¹ä¹
íà÷í¹
ïëàêàòèñå çëàãî
æèòèÿ ìî¬ãî
äýëú êî¬
íà÷åëî ïîêàæ¹
õå ñåãî
ðûäàíèÿ íü
ÿêî ìëñðäü
ïîäàæäü ìè
ñëüçû
¹ìèëåíèÿ

Несомненно, что в данном случае перед нами компиляция варианта Серб. с
редакцией С (заимствованные из редакции С варианты подчеркнуты). Для более
развернутого статистического анализа происхождения различий списков Серб. и 644
– 645 приведем в нижеследующей таблице основные лексические разночтения между
списками первой песни в сопоставлении с редакциями В и С.
Таблица 7. Разночтения первой песни Великого Канона списков Серб. и 644 –
645 в сопоставлении с вариантами редакций В и С.
Номер
тропаря
1

3

4
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Греческий
оригинал
Πόθεν ἄρξoμαι
θρηνεῖν

Серб. (А)

608 (В)

Орбел. (С)

644 – 645

êàêü ïëà÷ü
íà÷í¹

êàêü ïëà÷ü
íà÷í¹

μοι δὸς
παραπτωμάτων
ἄφεσιν

ñëüçè ìè
äàæäü
êàÿçíü

ñëüçè ìè
äàæäü

§ê¹ä¹
íà÷í¹
ïëàêàòèñå
äàæäü ìè
ñëüçè
¹ìèëåíèÿ

τρυφῆς
διὰ τὰς
ἁμαρτίας μου
εἶδες γὰρ
κακῶς
καὶ ἐτρώθης
πικρῶς

ïèùå ìîèõú
ãðåõú äåëüíà

ïèùå ìîèõú
ðàäè
ãðåõîâú
âèäýâú áî
çëî è
¹ÿçâèñÿ
ãîðöý

§ê¹ä¹
íà÷í¹
ïëàêàòèñå
ïîäàæäü ìè
ñëüçè
¹ìèëåíèÿ ((è
ïîêàÿíèÿ)
ïèùå ëèøåíü
áûâú ìîèõú
ðàäè ãðýõîâú
âèäý áî
èñðàèëÿ è
¹ïîäîáèñå è
ãîðå¬

âèäý áî çëý è
¹ÿçâèñå ãîðå¬

ãðåõú ìîèõú
ðàäè
âèäýâú áî
çëý è
¹ÿçâèñÿ
ãîðöý

5

γευόμενος ἀεὶ
τῆς πικρᾶς
καταπόσεως

âüê¹øàå
ïðèñíî ïèòèÿ
ãîðüêàÿ

âêóøà
ïðèñíîãîðêàãî
ïèòèÿ

âüê¹øàþùàÿ

âü èñòèí¹

âüê¹øàå
ïðèñíî
ãîðêàà
ïèòèÿ
äîñòîèíî

6

Ἐπαξίως

äîñòîèíî

äîñòîèíî

ἀθετῶν

wáèäå

§ìýòàÿ

§ìýùà

§ìýòàå

7

ζωώσας
τὴν
σάρκα
καὶ στρατεύσας
κατ’ αὐτῆς
ταῖς πονηραῖς
μου πράξεσι

âîåâàâü
íåèçâîëåíèåìü
è wæèâëàå
ïëüòü ìîèìè
çëûìè
äýëåñû

wæèâèõú
ïëüòü è
âîåâàâøè íà
í
ë©êàâíûìè
ìîèìè äýëåñè

âîåâàâü
íåèçâîëåíè¬ìü
ñêâðüíèìè
ìîèìè äýëåñû
èíü òû ìå ñïñå
wæèâè

8

ἀνεπίληπτον

áåñ ïîðîêà

wæèâèõú
ïëüòü è
âîåâàâøè
íà í
ñêâðüíèìè
ìîèìè
äýëåñû
íåïîðî÷íà

íåïîðî÷íà

íåïîðî÷íà

10

Τὸν πηλὸν

áðüíèåìü

êàëîìú

áðåíè¬

áðüíè¬ìü

ὁ κεραμεὺς

ãíü÷àðü

ñêóäåëíòêú

òâîðåöü

ñê¹äåëíèêü

ζωοπλαστήσας

ñîçäàâûè ìè
òýëî
åæå âüí¹òðü
¹áèèöå

ñîçäàâú ìè

æèâîñúçäàâü

åæå âíòðü
¹áèåíè
ïîìûñëû

æå
âüíüòðüí
¹áûñòâüí
ïîìûñëû
ïðîòèâ¹
òå÷åøè
âü
ðàçáîèíèêû
ïðýæäå
âèäýâú
çàïîâýäè

ñüçäàâü ìè
òýëî
åæå þòðî
¹áèèöå
¹áèøå
ïîìûñëüìè
ñêîðî òå÷åøè

11

ἃς οἱ ἔνδον
μιαιφόνοι
λογισμοὶ

ïîìûñëìè

12

προστρέχεις

14

Ὁ λῃσταῖς

ïðîòèâ¹
òå÷åøè
âü ¹áèèöå

15

προϊδὼν

äðýâëå

20

τὰς ἐντολάς

çàâýòü

ïðîòèâ¹
òå÷åøè
âü
ðàçáîèíèêû
ïðýæå
âèäýâú
çàïîâýäè

παρεωσάμην

ïðèwáèäýõú

§ðèí¹õú

îñòàâèõú

§ðèí¹õú

ὅλον ἐμπαθῶς
ἀμελῶν

ñòðñòüíå
ëýíåñå

âñüñòðñòåíú
íåáðýãà

§í©ü ñòðàííî
íåáðýæåíèåìü

âñåñòðàñòíý
ëýíåñå

ïî íå
íàêîíåöü
èçí¹ðèõú
âü
áë¹æäåíèè
ï¹ñòú

ïî íý
íàêîíåöü
èçí¹ðèõú
áë©äíî

ïî íý
íàêîíåöü
èçí¹ðèõú âü
áë¹æäåíèè

ï¹ñòú

ï¹ñòü

ãëàäåí æå
çîâ¹

ãëàäåìü
èñòàåìü çîâ©

ãëàäåí æå
çîâ¹

âü ðàçáîèíèêû
ïðýæäå
âèäýâü
çàïîâýäè

ëýíñ

21

Κἂν ἐν τῷ
τέλει
καταναλώσας
ταῖς ἀσωτίαις

íî íý íûíý

ἔρημός

ïðàçäüíü

λιμώττων δὲ
κράζω

òýì òè âïèþ

èæäèõú çëý
âü áëþæäåíè
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Сопоставление показывает, что из 21 случая разночтений лишь 2 случая
однозначно сводятся к влиянию редакции С, причем оба находятся в приведенном
выше первом тропаре. Напротив, влияние редакции В очевидно прослеживается в 14
случаях. 5 случаев разночтений могут быть объяснены как ошибки переписчиков.
Отметим, что трудность текста, а также неточности и языковые особенности первого
славянского перевода способствовали появлению многочисленных ошибок при
переписывании текста.
Подведем итоги исследования. По неустановленным на настоящий момент
причинам первая песнь Великого Покаянного Канона Андрея Критского в ранних
славянских списках имела отличную от всего прочего текста историю. В болгарских
и славо-македонских списках, относящихся к ранней редакции, восходящей к
первому славянскому переводу, вместо исходного варианта песни содержится
вариант текста из редакции, в полном виде представленной только в
восточнославянских списках (редакция В). Интересно, что сходные явления
(совпадения икосов 1 – 3 первой славянской и Преславской редакций) были
отмечены и в тексте другого гимнографического произведения, входившего в состав
Постной Триоди – Акафиста Богоматери13. Факт появление первой песни редакции
В в составе ранних южнославянских списков, во-первых, исключает
восточнославянское происхождение этой редакции, а во-вторых, свидетельствует о
взаимовлиянии редакций уже на ранних этапах бытования текста. Такое
взаимовлияние происходило, прежде всего, в Болгарии – месте появления всех новых
редакций и их сосуществования. Напротив, в восточнославянской и сербской
традициях редакции
существовали
достаточно изолированно. Если
восточнославянская традиция донесла до нас в чистом виде редакцию В, восходящую
к Преславльской книжной справе, то сербская традиция сохранила уникальные
свидетельства, касающиеся первых славянских переводов14. В частности, первая
песнь Великого Канона в первой славянской редакции сохранилась исключительно в
составе сербских списков: в чистом виде в списке Серб. и с незначительными
вариантами редакций В и С в списках 644 и 645. Наличие этих разночтений, однако,
свидетельствует о присутствии редакций В и С и на сербской территории.
Взаимовлияние редакций, проявившееся в фактах вкрапления отдельных вариантов
из сосуществовавших одновременно традиций без обращения к греческому
оригиналу текста, и создало то многообразие чтений, которое характеризует раннюю
церковнославянскую традицию.
Сокращений
Бит. – Триодь Постная (Битольская), болгарская, конец XII – начало XIII в.,
Архив Болгарской академии наук, шифр БАН 38.
Загр. – Триодь Постная и Цветная (Загребская), македонская XIII в.,
собрание ХАЗУ, шифр IV d 107.
Орбел. - Триодь Постная и Цветная (Орбельская), болгарская, XIII в.,
Российская национальная библиотека, шифр F. n. I. 102,
13 См. об этом Борисова Т. (2012). 66 – 79.
14 Роль сербской традиции в сохранении древнейших чтений была отмечена А. Туриловым.
См. Турилов, 1999, 12 – 30.
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Пловд. - Триодь Постная, болгарская XIII в., Научная библиотека им. Ивана
Вазова, Пловдив, Болгария, шифр НБИВ – 57,
Пог. 41 - Триодь Постная, русская, XIV в. Российская национальная
библиотека, собрание Погодина № 41,
Серб. - Триодь Постная и Цветная, сербская,
XIV в., Российская
национальная библиотека, шифр F. n. I. 68,
Соф. 84 - Триодь Постная, русская, XIV в. Российская национальная
библиотека, Софийское собрание № 84,
Шаф. - Триодь Постная и Цветная (Шафариковская), болгарская, конец XII –
начало XIII в., Российская национальная библиотека, шифр F. n. I. 74 ,
644 – Триодь Постная, сербская XIV в., Национальная библиотека Сербии,
шифр 644.
645 - Триодь Постная, сербская XIV в., Национальная библиотека Сербии,
шифр 645.
680 - Триодь Постная, русская, XIV в. Российская национальная библиотека,
шифр F. I. 680.
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Tatiana Borisova
ON THE HISTORY OF THE EARLY VERSIONS OF THE GREAT CANON
OF REPENTANCE OF SAINT ANDREW OF CRETE:
THE FIRST ODE IN THE OLD SERBIAN TRADITION
The paper deals with the early stages of the history of the Church Slavonic
translation of the Great Canon of Repentance of Saint Andrew of Crete. Several problems
concerning the relationship of the early South Slavonic and East Slavonic text traditions are
discussed. The special attention is given to the Old Serbian tradition which in the unique
way preserved some text variants which go back to the oldest Church Slavonic translation.
In particular the early version of the first Ode, which for the unknown reasons in all the
other – Bulgarian and Slavomacedonian – manuscripts was replaced by the later variant of
the Preslav translation – was preserved only in the Serbian manuscripts. This fact probably
has to do with the special role of the old Serbian manuscript tradition which being isolated
for a long time from the Bulgarian tradition where most of the corrections of this time were
performed had managed to preserve the eldest versions of the text. On the other hand the
results of our investigation prove that the text version used in the East Slavonic manuscripts
goes back to the Bulgarian Preslavl tradition and didn’t appear on the East Slavonic
territory.
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ОТ МЁДА ПОЭЗИИ – К ПЕРВОИСТОКУ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
АНТИЧНЫХ И ХРИСТИАНСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В
РИТОРИЧЕСКИХ И ФИЛОСОФСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ГЕОРГИЯ АКРОПОЛИТА1
Абстракт: Статья посвящена комплексному осмыслению произведений в
малых жанрах (стихотворения, письма, речи, трактаты), принадлежащих перу
видного византийского интеллектуала – мыслителя и писателя – Георгия
Акрополита (ок. 1217/20 – 1282). Особое внимание уделено Стихотворению,
посвященному достоинствам речей императора Феодора II Ласкаря (1254 – 1258), с
которым автора связывали прочные дружеские отношения, и Надгробной речи
памяти императора Иоанна III Дуки Ватаца (1222 – 1254), тестя Феодора II.
Подробно раскрываются особенности словоупотребления Акрополита (обилие
редкой лексики) и промежуточное положение автора между строго православными
мыслителями, с одной стороны, и представителями неоэллинистического
(антикизирующего) движения XIII – XIVвв. (такими, как Никифор Григора), с
другой. Это позволяет говорить о принадлежности Акрополита ко второму,
синкретическому типу «антично-христианского» гуманизма.
Ключевые слова: Георгие Акрополит, Византия, философия, душа
Введение. Постановка задачи
Фигура византийского государственного деятеля, историка и мыслителяинтеллектуала Георгия Акрополита (ок. 1217/20 – 1282)2 остается слабо изученной в
ее разных гранях и проявлениях. Акрополит-историк заслонил собой Акрополита –
теолога и мыслителя3. Вспоминают о его роли как одного из трех членов
византийской делегации, посланной на Второй Лионский собор в 1274 г. Будучи
главой делегации, именно Акрополит как убежденный сторонник Михаила VIII
Палеолога подписал капитулянтский для Византии акт об унии. Поскольку же
1 Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 15-03-00665, проект
«Многообразие гуманизма и его путей: поздневизантийское интеллектуальное наследие XIII –
XIVвв.»
2 HeisenbergA. Prolegomena // GeorgiiAcropolitaeOpera / Rec. A. Heisenberg, P. Wirth. Vol. II.
Stuttgart: Teubner, 1978. (BSGRT).P. IV (etn. 2), XIII.
3 На русский язык переведены П. И. Жаворонковым историческое сочинение Акрополита и
превосходная эпитафия Иоанну IIIДукеВатацу (1222 – 1254) вкупе с извлечениями из хроники
Феодора Скутариота:Георгий Акрополит. История / Пер., вступ. ст., комм.и прил. П. И.
Жаворонкова. СПб., 2005. (Византийская библиотека). См.: Жаворонков П. И. Личность и
творчество Георгия Акрополита // Там же. С. 14 – 44.
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Лионская уния не способствовала сближению Римско-католической и Православной
Церквей4, постольку, начиная с правления АндроникаIIПалеолога (1282 – 1328),
память Георгия была предана забвению, а ряд его трудов сожгли5.
Но вот парадокс (по крайней мере, на первый взгляд): в одном из главных
документов, составленных противниками униональной политики, содержатся две
пространных цитаты из Второго слова Акрополита об исхождении Св. Духа от Отца,
а имя автора вводится с характерным определением: «сей мудрейший по достоинству
великий логофет»6. Как объяснить этот факт? Очевидно, прав Г. Рихтер: в это время
(1273 г., за год до заключения унии) Акрополит еще пользовался репутацией
нерушимо православного интеллектуала7. Однако, temporamutantur…И если
Акрополит, в отличие от Иоанна Векка, не был предан в Византии damnatiomemoriae,
то его наследию в империи была уготована нелёгкая участь.
Философско-богословские труды Акрополита постигла аналогичная судьба и в
современной науке8. К. Прехтер говорит буквально следующее: «Акрополит в высшей
степени заслуживает того, чтобы… был прослежен генезис его мыслей. Хотя его
литературное наследие нельзя назвать всеобъемлющим, в нем всё же отражается
византийская духовная культура XIIIв.»9 Обширные и разносторонние
интеллектуальные интересы и образованность за нашим героем признаются и
современными византинистами10. В этом они следуют современникам Георгия: св.
Григорию Кипрскому (патриарху Константинопольскому в 1283 – 1289)11 и Георгию
Метохиту12, одному из главных противников св. Григория – латинофилу, осужденному
на Влахернском соборе 1285 г.13 и отцу Феодора Метохита. Как видим, в высокой
оценке наследия Акрополита сходятся представители обоих противоположных лагерей.
С другой стороны, относительно степени знакомства Акрополита с современным ему
4 См. об этом, а так же о составе византийской делегации об общающую статью: Stavrou M.
Lestentativesgréco-latinesderapprochementecclesialau XIII esiècle // Réduireleschisme? Ecclésilogie
set politiques de l’union entre Orient et Occident (XIIIe –XVIIIe siècle) / Éd. M.-H. Blanchet et F.
Gabriel. Paris, 2013.P. 41 – 56, p. 55. Ср.: Жаворонков П. И. Личность и творчество… С. 22 – 23.
5 HeisenbergA. Prolegomena.Р. XIII. В. Блюм особенно рельефно подчеркивает преданность
Акрополита Михаилу VIII Палеологу и его униональной политике: Blum W. L’historiographie
etle persona gede Georges Acropolite (1217 – 1282) // ByzantinischeForschungen. 1996. Bd. 22. S.
213 – 220, S. 214 – 217.
6 Réponse au projetimpérial (Tomos, juin 1273) // Dossier grec de l’union de Lyon (1273 – 1277) / Éd. V.
Laurent et J. Darrouzès. Paris, 1976.(Archives de l’Orient Chrétien, 16). P. 293.16 – 295.20 cum app.
7 Richter G. Des Georgios Akropolites Gedanken über Theologie, Kirche und Kircheneinheit // Byz.
1984. Vol. 54/1. S. 276 – 299, S. 280 – 281 undAnm. 13.
8 Так, соответствующий раздел в монографии Г. П. Феодорудиса, претендующей на высокий
уровень обобщения, страдает излишней компилятивностью (ΘεοδωρούδηΓ. Π. Ἡἐκπόρευσις
τοῦἉγίουΠνεύματος κατὰτοὺςσυγγραφεῖς τοῦΙΓ̉ αἰῶνος. Θεσσαλονίκη, 1990.Σ. 91 – 93).
9 Praechter K. Antikes in der Grabrede des Georgios Akropolites auf Johannes Dukas // BZ. 1905.
Bd. 14. S. 479 – 491, S. 491.
10 BlumW. L’historiographie… S. 217 – 218, 220. См. анализдалее.
11 HeisenbergA. Prolegomena.Р. XIV – XV.
12 GeorgiiMetochitaediaconiHistoriaedogmaticae Liber I, 24 // Nova Patrum Bibliotheca ab Angelo
Card. Mai edita… T. VIII/2. Romae, 1871. P. 34.[6-13]; отмеченов: Constantinides C. N. Higher
Education in Byzantium in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries (1204 – ca. 1310). Nicosia,
1982.(Texts and Studies on the History of Cyprus, XI).P. 34, n. 14.
13 Вместе с Иоанном XI Векком (патриарх Константинопольскийв 1275 – 1282, латинофил) и
Константином Мелитениотом: S. Gregorii Cyprii Expositiofidei contra Veccum // PG. 142. 239AB.
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греческим богословием высказываются разноречивые мнения (отчасти и мы
постараемся прояснить этот сюжет)14. К сожалению, ни в этом, ни в других вопросах
читателю не в состоянии помочь и краткая заметка об Акрополите в «Оксфордском
византийском словаре», обходящая практически полным молчанием достаточно
разностороннее (даже в его теперешней сохранности!) литературно-философское и
богословское наследие нашего автора15. Вместе с тем, говоря об Акрополите и Феодоре
IIЛаскаре, следовало бы вспомнить проницательное замечание Х.-Г. Бекка: «Богословие
в Византии вовсе не означает особого профессионального знания, которым владеет
клир; им занимается всякий образованный человек, и император предаётся этому столь
же успешно, как и его канцлер, а историограф и чиновник канцелярии – обстоятельнее,
чем монах»16. Ведь именно этот случай мы и имеем перед собой.
Наконец, отметим и еще одну трудность, с которой нам придется иметь дело
– на сей раз исходящую со стороны историков философии. Так, Л. Бенакис
высказывает мнение о том, что для византийцев было характерно «резкое
опровержение» неоплатонических учений, чуждых христианской догматике17.
Однако для Акрополита характерна как раз возможно более полная инкорпорация
неоплатонического (в чем-то близкого и стоикам) учения о монаде, умной материи и
их движении в сохраняемую, но уже расшатываемую нашим автором систему
христианских догматов и философских принципов18.
Разумеется, явление это известное. В свое время И. Шевченко назвал
эпиграммы св. Григория Богослова с характерным для них сочетанием античных и
христианских мотивов «литературой двух регистров»19. Однако проблема как раз в
том, что в сознании св. Григория данные регистры не вступали в конфликт; об
Акрополите подобного не скажешь. (В этом, пожалуй, одно из основных затруднений
всякой разновидности гуманизма.)
Кем же он был на самом деле? Только ли философом-неоплатоником,
наподобие Плифона, ниспровергавшим доктрины своих предков, чтобы воскресить
еще более архаичные верования пращуров? Или ловким интриганом-пробабилистом
14 Так, Г. Рихтерпрямозаявляет, что Акрополит «небылбогословом» (Richter G. Des Georgios
Akropolites Gedanken… S. 279). В то же время немецкий переводчик «Истории» В. Блюм в
своем эссе утверждает (не приводя доказательств), что наш герой «знал современное ему
греческое богословие» (BlumW.L’historiographie… S. 218). Но и Блюм склонен считать, что
собственное богословие Акрополита было лишено новизны (Ibid.).
15 R. J. M[acrides]. Akropolites, George // The Oxford Dictionary of Byzantium / Ed. A. P. Kazhdan.
N.Y. – Oxford, 1991. Vol. 1.P. 49. Ни список трудов Акрополита, ни библиография работ о нем
не являются полными, а анализ каких-либо текстов (кроме «Истории») и вовсе отсутствует. В
качестве основной справочной статьи см.: PLP 518.
16 Beck H. - G. Theodoros Metochites. Die Krise des byzantinischen Weltbildesim 14. Jahrhundert.
München, 1952. S. 98.
17 Benakis L. G. Nikephoros Choumnos (1250–1327) überdie Seelegegen Plotin // Néoplatonis meet
philosophie médiévale. Actes du Colloque international de Corfou 6 – 8 octobre 1995 organisépar la
Société Internationale pour l’Étude de la philosophie médiévale / Éd. L. G. Benakis. Turnhout, 1997.S.
319 – 326, S. 322. Речь идет в основном о философах средне- и поздневизантийского периодов.
18 На близость нашего героя Плотину и Проклу указал уже К. Прехтер (интересно, что лишь
на материале Энкомия Иоанну III Дуке Ватацу, в котором философские мотивы не столь
очевидны): Praechter K. Antikes… S. 490. Это тем более справедливо для богословскофилософских трудов.
19 Ševčenko I. A Shadow Outline of Virtue: The Classical Heritage of Greek Christian Literature
(Second to Seventh Century) // Idem. Ideology, Letters and Culture in the Byzantine World. London:
VR, 1982. II. P. 53 – 73, р. 59; иособ. р. 60.
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(этаким церковным Макиавелли), полагавшим, что все средства хороши для
достижения заданной цели (унии)? Или, быть может, глубоко интеллектуальной,
думающей и колеблющейся фигурой, обуреваемой сомнениями перед лицом
трудноразрешимой (и оказавшейся, на наш взгляд, неразрешенной) задачи:
совместить в едином и гармоничном синтезе и практически в равных пропорциях обе
– античную и христианскую – составляющие византийской культуры? Последнее
предположение нам кажется наиболее близко подходящим к истине.
В данной статье мы преследуем три главных цели. Первая цель –
текстологическая: предложить три эмендации к тексту критического издания трудов
Акрополита, подготовленного А. Хайзенбергом и П. Виртом. Вторая – историкокультурная: поскольку наследие Акрополита оказывается весьма существенным
источником для разрешения проблемы существования различных течений в
византийском гуманизме XIIIв., попытаться наметить ответ также и на вопрос о том,
к какому же течению мы вправе отнести это наследие. И третья, неразрывно
связанная со второй – попытаться наметить в общих чертах специфику развиваемого
Ареопагитом неоплатонического учения об умной материи, якобы существующей в
недрах Божества.
Необходимо отдавать себе отчет в том, что за 110 лет, истекших с появления
богатой фактами и идеями статьи К. Прехтера, мы не очень-то приблизились к
разрешению этой задачи. Как следствие, наследие Акрополита предстаёт перед нами,
изобилуянеординарными мыслями и всё еще ожидая своей встречи с
заинтересованным и вдумчивым читателем.
Три предлагаемых нами эмендации к тексту критического издания
Хайзенберга – Вирта
По нашему мнению, в трех случаях текст критического издания Акрополита,
подготовленный А. Хайзенбергом и П. Виртом, нуждается в эмендациях – с целью
сохранения адекватного смысла текста.
1. Первый случай связан с р. 88.24-29 («Слово на святых и всехвальных
великих апостолов Петра и Павла»). Описывая тайну Домостроительства, Акрополит
вопрошает: «Какому уму под силу уразуметь столь великое таинство? Какое слово
возвестит величие сего события?» (р. 88.22-24). В самом деле, ведь даже все
ангельские чины содрогаются, «поскольку и им не под силу лицезреть величие этого
таинства и умаление (истощение, кеносис) Господне» (р. 88.24-29, цит. стр. 27-29). В
этой фразе – очевидным, на наш взгляд, образом – необходимо читать τοῦδεσπότου
τὴνκένωσιν (вместо τὴνκαίνωσιν критического издания, р. 88.28-29). Дальнейшие
рассуждения Акрополита о неприметности рыбарей и о смирении в целом (р. 89.2-6)
говорят в пользу нашего предложения.
2. Вторая эмендация требуется на р. 93.24: вместо ἀπονήψασθαι необходимо
читать ἀπονήσασθαι. Первое слово – аорист неопределенной формы несуществующего
глагола ἀπονήφω («перестать трезвиться», «отойти от трезвения»? Не
зафиксированный в греческом языке глагол, который не представлен в словарях
Лидделла и Скотта, Траппа, Криараса, Димитракоса). Второе – аорист инфинитива
отἀπονέω«сбрасывать ношу, бремя», что точно подходит по смыслу. Таким образом,
смысл предложения: «Ибо невозможно, чтобы они сбросили с себя то, что было ими
воспринято» (р. 93.24; речь идет о наклонности бесов ко злу). Они сами – «желающие
смежить (закрыть, ἐπιμύσασαι) собственные силы зрения» (р. 93.26-27). Вот что
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произошло в первом и умопостигаемом космосе (р. 93.27-28). Это стандартная для
духовной литературы характеристика злых духов.
3.Ещё одна эмендация требуется на р. 107.16. Толькосмешением по итацизму
со стороны писца рукописи (видимо, сочтенным издателями за адекватную в данном
случае форму) можно счесть слово ἀνεκφυτήτοις «таким, от которых нельзя убежать»,
вместо которого требуется читать ἀνεκφοιτήτοις – «не эманирующим», «не изводящим
ничего из себя». В результате имеем фразу: «В самом деле, ведь первая монада
соответствует (ἐφαρμόττει) первым [сущим] – как не дробимым на части, ничего из
себя не эманирующим и по сущности сокрытым. И точно так же вторым и
сообразным с нами – как подразделяющимся на части и измеряемым десятью
[категориями Аристотеля?] – абсолютно подходит (ἁρμόδιος) вторая» (р. 107.15-19). К
рассмотрению этого несколько странного (на наш сегодняшний взгляд) учения о
двух монадах мы вернемся в заключительной части статьи.
Теперь же обратим более пристальный взгляд на риторические и
философско-богословские произведения византийского писателя с целью возможно
более точного определения природы раскрывающегося в них гуманизма.
Какой гуманизм?
Предварительные замечания о характере гуманизма Георгия Акрополита
Использование редкой лексики
В «Слове» Акрополита высок процент редких и малоупотребительных слов,
для поиска значения которых требуется обращение к специализированным словарям.
Известно, что Акрополит был приверженцем редкой лексики поэтического
происхождения20 (при относительной простоте синтаксиса его текстов). Приведем
лишь два – три примера, чтобы благодаря этому, почувствовав внутренний мир
автора, настроиться на содержательный анализ. Так, в самом начале речи мы
встречаем слово-гапакс (?) φριμακτίας «фыркающий, подобно лошади» (р. 13.16; нет у
Димитракоса в «Большом словаре всего греческого языка»). Оно идет в сочетании с
редким гомеровским глаголом τρέω «бежать от страха» (ср. р. 16.15). Ватац – тот, «от
кого бежал в страхе италиец, фыркающий, подобно лошади…» (р. 13.16-17).
Редчайшее (гапакс?) слово παράνυξις – «подстрекательство»: р. 15.25. «Словарь
византийского языка греческого периода», выходящий под редакцией Э. Траппа,дает
ссылку только на это место Акрополита21. В случае словечка ἐνθορνύοντος –
«бросающегося», «нападающего» – тот же словарь также дает ссылку только на
нашего автора (р. 16.17)22. Глагола ὑποχαλάω «постепенно ослабевать»,
«подослабевать» (р. 17.3) нет в словаре Димитракоса!23 Эти примеры говорят не
только об элитаризме Акрополита, но и о широте его гуманитарных интересов – т.е.
собственно о гуманистическом настрое – и об уровне владения греческим языком и
культурой (разумеется, сознательно культивируемого). Всё это – характерные
признаки для всякого гуманизма.
20 PraechterK. Antikes… S. 487.
21 Lexikon zurbyzantinischen Gräzität / Hrsg. E. Trapp.Fasz. 6. Wien, 2007.S. 1218. Ср. редкое
гесиодовское ἐπάγνυμι «ломать(-ся)», «разламывать(-ся)»: р. 16.2.
22 Ibid. Fasz. 3. Wien, 1999.S. 513.
23 Δημητράκου Δ. Μέγα λεξικὸν ὅλης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Τ. ΙΔ̉. ̉Αθῆναι. Σ. 7524.
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Античная и христианская образность: темы книжной мудрости и памяти
(на примере одного стихотворения)
При чтении трудов Акрополита бросается в глаза ориентация автора на
сознательный синкретизм духовных миров античности и христианства. Так, в
стихотворении, посвященном посланиям Феодора Ласкаря, автор говорит, что слова,
содержащиеся в этих письмах, просвещают τὰς φρένας смертных (гомеровское
слово!)24. Далее, когда писатель говорит, что слава Феодора IIЛаскаря(1254 – 1258)
распространилась по всей земле, он не ставит традиционное для Византии εἰς πᾶσαν
οἰκουμένην25, но εἰς πᾶσαν χθόνα (р. 8.21, ср. р. 12.17; 24.9)26. Одновременно это –
аллюзия на Пс. 18, 5, не отмеченная издателями. Здесь мы как раз читаем: εἰςτὰ
πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ρήματα αὐτῶν. Авторская установка на синкретизм античного
и христианского миров наглядно материализуется в этих словах.
Следующий пример. Описывая достоинства речей Феодора Ласкаря, автор
продолжает:
Их миловидности же кто бы избегнул,
Словно отпрыск Лаэрта – сирен поющих (Od.XII, 154 – 259),
Своего же ума сосуд не направил
К самим дощечкам, письменами покрытым? (р. 8.36-39)27.
Ведь книги несут с собою жизнь, не увядающую со временем, как жизнь тел (р.
8.41-42). Здесь можно не вдаваться в подробный комментарий: Гомер, «самый лучший и
божественнейший из поэтов», по словам Платона (Ion. 530b; пер. Я. М. Боровского),
лежал, наряду с Псалтирью, в основе византийской системы образования во все века
существования империи. С другой стороны, образ «дощечки, покрытой письменами»,
легко проследить вплоть до древнеегипетского «Прославления писцов» (конец IIтыс. до
н. э.). Близость этого мотива с «Памятником» Горация и «Памятником» Пушкина
отмечалась еще М. А. Коростовцевым. А если вспомнить образ Еноха, мудрого писца,
знающего тайны Божества, в иудеохристианских апокрифах об Енохе (1Енох и 2 Енох)
и их древнемесопотамских прототипах?28 Как видим, творение Акрополита занимает
24 GeorgiiAcropolitaeOpera / Rec. A. Heisenberg, P. Wirth. Vol. II. Stuttgart: Teubner, 1978.
(BSGRT).P. 7.11 нижней пагинации. Далее ссылки на это издание – в тексте, с указанием в
скобках номера страницы и строки. См.: Доддс Э. Р. Греки и иррациональное / Пер. с англ. С.
В. Пахомова. СПб., 2000 (11949). (Античная библиотека). С. 31, 63, 90 (прим. 52); и особенно:
Иванов Вяч. Вс. Структурагомеровских текстов, описывающих психические состояния // Из
работ московского семиотического круга / Сост. и вступ. ст. Т. М. Николаевой. М., 1997
(11980). (Язык. Семиотика. Культура). С. 547 – 575, особ. 550 – 560, 565. Нет смысла
пересказывать здесь историю столь знаменитого потомка φρένες, как φρόνησις
(«рассудительность»; основная добродетель уже у стоиков). См.: SVFI, 190 (Стобей о Зеноне);
Секст Эмпирик. Против ученых, VIII, 286: «Знай, что всё обладает сознанием (φρόνησις) и
долей понимания…» (пер. А. В. Лебедева, цит. по: Фрагменты ранних греческих философов.
Ч. I. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики / Изд. подг. А. В. Лебедев. М.,
1989. (Памятники философской мысли). С. 394. Фрагм. 578); и др.
25 Ср. в онтологии преп. Максима Исповедника четвертое из пяти разделений тварного мира – на
Рай и обитаемую вселенную (τὴν οἰκουμένην) (S. Max. Conf. Ambiguorumliber… // PG. 91. 1305A).
26 Ослове χθών ср. хотябызамечание: «poetic word… very rare inprose» (LSJ.S. v.).
27 Здесь и далее переводы с греческого языка наши, если не оговорено иначе.
28 См.: Orlov A. «The Learned Savant Who Guards the Secrets of the Great Gods»: Evolution of the
Roles and Titles of the Seventh Antediluvian Hero in Mesopotamian and Enochic Traditions (Part I:
Mesopotamian Traditions) // Scrinium. T. 1. Varia Aethiopica. In Memory of Sevir B. Chernetsov
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своё, пусть и не столь видное место в истории архетипических мотивов мировой
литературы.
Далее в стихотворении упоминаются «Геликон муз и новаяПиерия» (р. 8.46),
а также пирующий Вакх (р. 8.50), набравшийся божественного нектара (р. 9.51). Это
нектар мудрости, текущий из данной книги (р. 9.52) – т.е. с нектаром сравнивается
привлекательность текстов Ласкаря. Топика, как видим, совершенно античная – но в
то же время игуманистическая. Ср.написанное в августе 1917 в Алуште и также
вдохновленное поэмами Гомера: «Золотистого мёда струя из бутылки текла…»29
Понятно, что Мандельштам не читал Акрополита. Понятно, что ассоциация
мёда с мудростью в тексте не дана – подразумевается, скорее, с памятью; но и
проведенная намипараллель вполне оправдана и правомерна – не в последнюю очередь,
и вот почему. В конце стихотворения, приглашая чужеземца насладиться мудрыми
мыслями, Акрополит советует ему заодно не пренебрегать и изяществом (сладостью)
стиля (р. 9.60). Она станет мёдом, услаждающим тебя (р. 9.61) – вот у нас и появилась
символика мёда… Тема же памяти – памяти культуры – более чем очевидна и для
Акрополита, что и дает о себе знать в анализируемом произведении. Оба этих сравнения
у Георгия примыкают к античной традиции – той, что, в конечном счете, повлияла и на
Мандельштама. Оба – «поздние отпрыски» этой традиции.
Сравним с описанием речей Феодора Ласкаря следующий фрагмент из
письма Иоанну Торнику: «Ты ведь знаешь и сам, что слово – это нечто великое и что
слава его не погибнет вовек, и что связанное со сказаниями(по сути, памятью:
τὰτῆςφήμης. – Д. М.) о [благих] наставлениях целый век (эон)30 не сможет
уничтожить» (р. 68.2-4). Антикизирующий контекст (ср. аристотелевскую поговорку,
цитируемую Никифором Влеммидом (учителем Акрополита31): «друг – второе я»32)
отчетливо дает о себе знать и в следующем за этим итоговом для письма
рассуждении.Когда друг попрекает друга, говорит Георгий, необходимо поменяться
жизнью и судьбой (τύχη) (р. 68.16-20). «За жизнью ведь следует судьба (τύχη), а
жизнь, в свою очередь, сопровождает судьбу» (р. 68.21). В разделе 2.2 нам еще
предстоит вернуться к этой теме.
И еще одно замечание в связи с рассматриваемым стихотворением. Мы уже
упомянули тему памяти. Можно сказать, что в тексте Акрополита отражается чисто

(1943 – 2005) / Ed. D. Nosnitsin et al. StPetersburg, 2005.P. 248 – 264.
29 Из работ об этом стихотворении мы опирались на: Аверинцев С. С. «Золотистого мёда
струя из бутылки текла…» // Mandelstam Centenary Conference. Materials from the Mandelstam
Centenary Conference, School of Slavonic and East European Studies (London, 1991). Tenafly, N. J.,
1994 // http://silver-age.info/zolotistogo-meda-struya-iz-butylki-tekla/0/(дата обращения –
11.08.2015); Казарин В. П., Новикова М. А., Криштоф Е. Г. Стихотворение О. Э.
Мандельштама «Золотистого мёда струя из бутылки текла…» // Знамя. 2012. № 5 //
http://magazines.russ.ru/znamia/2012/5/k21.html (дата доступа – 11.02.2015).
30 Как отмечает Н. В. Брагинская, важнейшим значением византийского αἰών, переводившего
еврейское ᾿ōlām, «было Weltzeit: Вселенная, движущаяся во времени» (Брагинская Н. В. Эонв
«Похвальном слове Константину» Евсевия Кесарийского // Античность и Византия / Отв. ред.
Л. А. Фрейберг.М., 1975. С. 286 – 306, с. 292).
31 HeisenbergA. Prolegomena.P. V – VII; Constantinides C. N. Higher Education… Р. 31.
32 EN.1166 a 31 – 32; Diog.Laert.Vitaephilos. VII, 23, 3; Nic. Blemm.OratioderegisofficiisVI, 94 // PG.
142. 632A.(4-5). Здесьприведеновформе: φίλοι δὲ ἀντὶ ἄλλων εἰσὶν ἑαυτῶν. Имеется русский перевод
последнего сочинения, выполненный Л. С. Ряшко: Никифор Влеммид. Царская статуя / Пер. Л. С.
Ряшко // ВВ. 2003. Т. 62 (87). С. 283 – 321. См. с. 291 и прим. 102 (с. 309).
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«культурологическое», а не сотериологическоечувство жизни33.Оно было вполне
характерно для культурной атмосферы в Никейской империи тех лет, в которые жил
и творил автор – времени подъема эллинского духа и эллинского национального
самосознания. Можно полагать, что автор надеялся на то, что его стихотворение
будет прочитано публично на одном из тех «театров» интеллектуалов, которые были
особенно распространены в XIVв.34, но должны были начать функционировать
несколько раньше. Впрочем, последнее нельзя утверждать с определенностью.
Примеров такого «антикизирующего» чувства жизни, как и использования
античной образности, из текстов Акрополита можно привести очень много.
Ограничимся двумя-тремя из «Слова надгробного достославному василевсукир Иоанну
Дуке[Ватацу]», после чего перейдем – в конце статьи – к самой волнующей теме:
представлениям Георгия о богословии и о роли христианских начал в жизни человека.
Античная и христианская образность в одной анафоре
Бросается в глаза совмещенность этого аспекта образности с христианским,
особенно в антично-христианских анафорах. В самом начале «Слова» читаем: «…кто
расширитуста моя35 и сделает их зиятельнее (εὐρυχανδέστερον), чтобы я изверг вопль,
достойный постигшего нас несчастья и соизмеримый с масштабами бедствия?» (р.
13.23-26). Фраза выдержана в тональности книги Плач Иеремии (гл. 1; гл. 3; etpassim).
Похожий пример использования в тексте выражения, восходящего к тексту церковной
службы (на сей раз – к «Величит душа моя Господа…»), встречаем в Шестом
богословском слове Феодора II Ласкаря (= Первом слове к латинянам об исхождении
Св. Духа). Обращаясь к партнерам по диалогу, царственный мыслитель вопрошает: кто
же подвигнет пределы этого апостольского богословия, исходящего от Самого Христа,
«словно Сильный»?36 Это значит – кто будет столь сильным, как Сам Бог? Вспомним
припев к Песни Пресвятой Богородицы: «Яко сотвори Мне величие Сильный, и свято
имя Его…»Видимо, по времени написания (1254, смерть Иоанна III Дуки Ватаца)37
текст Акрополита немного предшествует Слову Феодора Ласкаря (написанному,
видимо, в 1254 или чуть позже), так что (как мы постараемся показать в дальнейшем)
возможно вести речь о ряде локальных влияний Акрополита на Ласкаря (не забывая при
этом об имеющих место между ними различиях). Но в данном случае дело, разумеется,
не во влияниях, а в укорененности Феодора Ласкаря в церковной традиции, о чем он и
говорит: «Мы же, обученные знаниям и философии, с детских лет вскормленные в
Церкви разумною и духовною пищею, не мыслим так и не будем мыслить, сохраняя
33 В употреблении этого понятия мы опираемся на В. М. Жирмунского, который разработал
данный термин применительно к немецким романтикам. Ср.: «Человек, для которого весь мир
божественен, …будет смотреть и действовать, желать и жить уже по-новому, – и писать,
конечно, он будет по-новому, но в писании прежде всего нам бросится в глаза именно новое
чувство жизни (курсив наш. – Д. М.)» (Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная
мистика. СПб., 1914. С. 13 – 14).
34 Из литературы по этой теме назовем лишь две обобщающие монографии: Медведев И. П.
Византийский гуманизм XIV – XVвв. СПб., 1997. (Византийская библиотека). С. 17 – 27; Кущ
Т. В. На закате империи: интеллектуальная среда поздней Византии. Екатеринбург, 2013. С.
138 – 151. Библиографию см.: Там же. С. 138. Прим. 152.
35 Ср. в ряде канонов, например, Канон ко Святому Причащению, глас 2, песнь 3, тропарь 1.
36 Гл. 36: Θεοδώρου Β̉ Λασκάρεως Περὶ χριστιανικῆς θεολογίας λόγοι / ἐκδ. Χ. Θ. Κρικώνης. Θεσσαλονίκη3,
1990. Σ. 124 – 136, Σ. 135.361-363, цит. стр. 363. У Крикониса данная аллюзия не отмечена.
37 Κρικώνης Χ. Θ. Εἰσαγωγή // Αὐτόθι. Σ. 52.
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собственные пределы и воздавая Отцам [подобающую им] честь»38. Это подлинный
манифест церковного традиционализма. И хотя у Феодора Ласкаря встречаются
античные понятия (например, «оформленность», σχηματισμός)39, их удельный вес в
общем строе его мысли и речи гораздо меньше. У Акрополита же сразу же за
процитированной фразой идет: «Кто даст мне взаймы язык Гомера или музу Геродота
(здесь и далее курсив в цитатах наш. – Д. М.), чтобы я немного приблизился в своём
слове к героическим деяниям самодержца, а плач, составляемый из слов, сделал [по
силе] равным страданию?» (р. 13.26-29). И Гомер, и Геродот оправданно вспоминаются
в этом сочинении, которое, по сути, является небольшой исторической поэмой. В своем
заключении мы не одиноки: так, Г. А. Острогорский признавал «особую историческую
ценность» этой речи40. Отметим же (вслед за К. Прехтером и В. Е. Вальденбергом41) и
ее историко-философскую, а также политологическую ценность.
Гуманистическое чувство жизни и восприятие Промысла.
Промысел или судьба (тюхе)?
Однако, необходимо подчеркнуть и следующее: в этом произведении уже
отразилось то гуманистическое (в своей основе – антикизирующее) чувство
неустойчивости жизни, тщеты и призрачности всего земного, превратности
Промысла (термин, который может употребляться наряду с Тюхе), которое
представляет собой сердцевину гуманистического миросозерцания42. В самом начале
«Слова» читаем: «Итак, о собравшиеся ромеи, в самом ли деле мы остались [досл.
«остаемся»] в живых после того, как отлетел от нас василевс, который унес с собой
– [скажу ли:]слово своей души? Или место, в котором он проводит свою жизнь? Или
мы лишь кажемся живущими, а в действительности уже умерли?» (р. 12.26 – 13.2).
Если продолжить эту мысль и немного ее развить – «мы кажемся умершими из-за
тяжести охвативших нас бедствий», то мы практически получаем первую реплику
Антигоны из драмы Софокла43: параллелизм двух зачинов, может быть, и не столь
внешне заметный, на уровне идей несомненен.
Акрополит продолжает в середине «Слова»: «Но что я испытываю? Как мне
изобразить величие постигшего ромеев бедствия? Как словом передать
случившееся?» (р. 20.12-14). Он описывает для сравнения ряд бедствий, о которых
мы черпаем сведения из историй (р. 20.26-31), и делает космологический вывод:
«Ибо всякая стихия – и огонь, и вода, и воздух – враждует с человеком,
преступившим пределы природы и взломавшим привычный порядок вещей» (р.
20.31-34). Это значит, что в результате грехопадения (и тут в нить мысли автора
проникает христианская идея) нарушился установленный Богом должный порядок
вещей. Сопоставление с одной из монодий Михаила Пселла (XIв.) позволяет понять,
какой вселенской гармонии лишился человек в результате собственного бунта против
38 Гл. 7: Αὐτόθι. Σ. 126.70-73.
39 Гл. 26: Αὐτόθι. Σ. 132.256-258. Ср.: SVFI, 91 (Аэтий о Зеноне). Контекст близок Ласкарю.
40 Острогорский Г. А. История Византийского государства / Пер. с нем. М. В. Грацианского.
М., 2011. С. 510.
41 Valdenberg V. Notes surl’oraisonfunèbre de G. Acropolite // BZ. 1929/1930.Bd. 30.P. 91 – 95.
42 Поскольку тема эта хорошо известна, сошлемся лишь на: Beck H. - G.Theodoros
Metochites… S. 96 usw.; Медведев И. П. Византийский гуманизм… Passim.
43 Sophocles. Oedipusthe King. Oedipus at Colonus. Antigone. London – Cambridge, MA, 1962.
(The Loeb Classical Library). P. 314.[1-6].
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Творца: «Ведь не для того сотворил Бог тварь, чтобы на небесах выдумывали какието неслыханные светила, в воздухе появлялись всевозможные призраки, море
вздымало свои волны до небес, а земля сотрясалась, как корабль, сорвавшийся с
якорей, – но для того, чтобы вселенная покоилась, поддерживая в себе первозданный
порядок, чтобы небо спокойно совершало свое движение, нежнейшим образом
разливался воздух, море отбрасывало легкую волну и тихими волнами зыбилось,
словно цветущая нива, чуть волнуемая легкими ветерками, а земля пребывала
незыблемой, получив в удел среднюю область и соответствующий ей порядок»44.
Итак, живущими мы лишь кажемся по причине как социальных, так и природных
бедствий. Банальность? Трюизм? Не будем спешить с поспешными выводами и
обобщениями.
То, что и здесь у Акрополита – не простая риторика, подтверждается тем
достаточно значительным местом, которое занимает в системе мировоззрения
Акрополита категория судьбы (Тюхе) – в ее сложных и неоднозначных переплетениях с
категорией Промысла. Ограничимся и здесь единичными примерами. Смерть Иоанна
Дуки Ватаца стала общим бедствием ромеев (р. 14.16-17) «…по беспредельным судам
Божиим, к которым не смог приникнуть даже Павел, восхищенный до третьего неба
(Рим. 11, 3345 + 2 Кор. 12, 2. 4), а оттуда возведенный в Рай» (р. 14.17-19). Но Бог
воздвиг нового великого василевса – Феодора Ласкаря (р. 14.22-24). Он воспринял
бразды правления в бурю от Бога и от собственной правильнейшей природы (р. 14.2427). Т. е. перед нами – в чистейшем виде действие Промысла.
Тогда чего же мы боимся, да так, что самим себе начинаем казаться умершими?
Неужели смерти? Нет – смерть Акрополит в данном случае противопоставляет
природным бедствиям: «Ибо о первой знает природа, и случившееся – не внове, а
последнее (бедствия. – Д. М.) – следствие ребячески неупорядоченного движения
стихий, или же оно срежиссировано непостоянной (изменчивой) судьбой
(τύχηδεδραματούργηκενἄστατος)» (р. 21.6-8). Подобные представления (о Тюхе, Фортуне
и т. п.) оживают в кризисные эпохи46. Как указывает Э. Р. Доддс, культ Тюхе –
«…характерная особенность раннеэллинистической эпохи…при отсутствии какоголибо положительного объекта чувство зависимости (индивида. – Д. М.) соединяется с
чисто негативной идеей непостижимого и непредсказуемого, которая и есть Тюхе»47.
Иначе говоря, этот культ – принадлежность кризисных эпох, когда рушатся
традиционные социальные, духовные, культурные и ментальные связи между
составляющими общество индивидами. Размышляя об Акрополите и его судьбе, можно
(не без оговорок) согласиться с А. П. Кажданом, писавшим о том, что:«Конечной целью
homobyzantinusв принципе выступала уединенная, отшельническая жизнь, свободная от

44 Gautier P. Monodies inédites de Michel Psellos // REB. 1978. Vol. 36. P. 148.119-127; пер. наш,
цит. по: Макаров Д. И. Антропология и космология св. Григория Паламы (на примере
гомилий). СПб., 2003. (Библиотека христианской мысли). С. 113.
45 Эта библейская ссылка не отмечена у Хайзенберга и Вирта.
46 Обратной (по отношению к акрополитовской) можно считать такую модель исторического
процесса, которая подчеркивает его принципиальную индетерминированность (в противовес
фатализму), вариативность путей исторического развития и незавершенность этого развития. В
новейшее время подобную модель развивал Ю. М. Лотман. См.: Лотман Ю. М. Культура и
взрыв // Его же. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи.
Исследования. Заметки. СПб., 2010 (11992). С. 12 – 148, особ. 17, 21 – 26, 58 – 61, 101 – 102,
108 – 111, 117 – 118, 135 – 136, 141 – 142, 146.
47 ДоддсЭ. Р. Грекиииррациональное. С. 349.
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каких бы то ни было форм социальных взаимоотношений… индивидуализм… являлся
наиболее заметной чертой, определявшей положение homobyzantinus в обществе»48.
Ведь не случайно и то, что, как подметил В. Блюм, Акрополит (по каким бы то ни было
причинам) практически ничего не говорит о собственной семье49: в каком-то аспекте
своего миросозерцания он ощущал себя одиноким и уединенным, подобно монаху.
«Из-за этого, – читаем далее в «Слове», – и приключается с людьми немало
горестного. Часть бедствий носит более общий характер, а часть – более
индивидуальный и конкретный (единичный)» (р. 21.9-11). Данная мысль, как
нетрудно видеть, восходит к разделению общего и частного Промысла, которое
проводит уже Ориген. По его словам, Бог заботится «не только о целом, но, помимо
целого, преимущественно о всякой разумной твари»50. Впоследствии эта мысль – о
сосуществовании различных типов Промысла – получает более конкретное
наполнение в 42-й главе труда Немезия Эмесского «О природе человека»51. Немезия
же читал св. Максим Исповедник52, а св. Максимачитал и Акрополит (р. 71.5-6).
Весьма вероятно, что читал он и Немезия.
Античный, христианский или особенный?
Предварительные замечания о характере неоплатонизма Георгия Акрополита
(на примере развиваемой мыслителем теории умной материи)
Двугранный традиционализм: подобно Янусу
Анализом отношения Акрополита к св. Максиму Исповеднику и античной
философской традиции и будет удобнее всего начатьследующий раздел статьи. В
одном из своих самых спорных трудов «На изречения Григория Богослова» (р. 70 –
80) Георгий вспоминает, что о трудных изречениях св. Григория (о движении
Монады) он еще юношей «…беседовал с тем боговдохновенным и совершеннейшим
в философии (φιλοσοφωτάτῳ) мужем – Влеммидом, когда…посещал его; но и он не

48 Kazhdan A. P., Constable G. People and Powerin Byzantium. An Introduction to Modern
Byzantine Studies. Washington, D.C., 1982.P. 33, 34.
49 Blum W. L’historiographie… P. 217. Мы не согласны с объяснением Блюма (Ibid.), сводящего
всё к гордости и напыщенности Акрополита, якобы ощущавшего себя важной персоной. Здесь
мы, скорее, склонны присоединиться к точке зрения А. П. Каждана, склонного полагать, что
«кекавменовы страхи» были одной из существеннейших черт чувства жизни homobyzantinus
(Kazhdan A.P., Constable G. People and Power… Р. 26). Проблема взаимодействия подобного
субстрата чувств с христианством как осознанной жизненной позицией остается одной из
весьма и весьма сложных. Нам кажется, что она являлась таковой и для Акрополита.
50 Orig. ContraCels.IV. 99. 21-22; цит. впереводеГ. И. Беневича по кн.: Беневич Г. И. Краткая
история «промысла» от Платона до Максима Исповедника. СПб., 2013. (Σμάραγδοςφιλοκαλίας;
Византийская философия, 11). С. 73.
51 См. эту главу в переводе Ф. С. Владимирского, заново отредактированном Г. И. Беневичем:
Там же. Особ.с. 279 – 284. О характере редакции Г. И. Беневичем перевода Владимирского см.:
Там же. С. 261. Прим. 1014.
52 Там же. С. 161 – 163; см. вообще о значении книги Г. И. Беневича рецензии: Макаров Д. И.
Рец. на: Беневич Г. И. Краткая история… // Вестник Ленинградского государственного
университета имени А. С. Пушкина. Научный журнал. № 2. Т. 2. Философия. СПб., 2013. С.
254 – 266; Biriukov D. Providence and fate in the ancient philosophical tradition and in Greek
patristics // Scrinium. Vol. 10. Syrians and the Others: Cultures of the Christian Orient in the Middle
Ages / Ed. B. Lourié, N. N. Seleznyov. Piscataway, N. J., 2014. P. 415 – 421.
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мог мне сказать ничего внятного» (р. 71.1-4). То же, что говорили – пространно или
в виде схолий – другие толкователи, Акрополиту было понятно и без них (р. 71.4-8).
Среди этих толкователей – «великий в словах Максим и те, кто был вслед за ним» (р.
71.5-6). Итак, почтение ко святому выражено, но оно, скорее – несколько
отстраненная дань традиции; внешний лоск без особого внутреннего горения. Понастоящему же волнуют автора совсем другие люди: «Когда же я соприкоснулся с
таинствами (τῶν… ὀργίων) философии, очутился в компании божественнейшего
Платона и вдохновлённого Музами Прокла, а вкупе с ними – и вдохновеннейших
мужей – Ямвлиха, Плотина и прочих, которых здесь не время перечислять, – я был
подведён к уяснению (τὴν διάγνωσιν) данного изречения» (р. 71.8-13).
Значение этого высказывания велико. Перед нами, говоря газетным языком,
– манифест чистой воды «диссидентства», понимаемого как сознательное
противоречие сложившейся в обществе системе ценностей и устоев. Впрочем,
подобное – несколько отчужденное – отношение ко св. Максиму Исповеднику
встречается и у Никиты Хониата (XII – XIII вв.), бывшего на два – три поколения
старше Акрополита и, по предположению А. П. Каждана, критически относившегося
к институту монашества53. Напрашивается сопоставление и с Михаилом Пселлом, но
для этого нужны более весомые доказательства. Пока же просто констатируем,
наряду с ренессансом неоэллинизма и неоязычества в Византии XI – XV вв.54, некую
общность подхода разных представителей византийского «светского богословия» к
святоотеческой – и в особенности к монашеской – традиции. После такого выпада (а
ведь это не просто façondeparler!) нас уже не удивляет то, что Акрополит в своей
религиозной философии говорит о Монаде и Диаде, об умной и первично сущей
«материи-самой-по-себе» (ἡ αὐτο ΰλη) (например, р. 76.3-11. 16-22), о Жизни-самойпо-себе и Уме-самом-по-себе (р. 77.30-32) и о прочих понятиях, обыкновенно
связываемых с позднестоической философией и неоплатонизмом – и вдруг
всплывающих в XIII в. Во всяком случае, можно заметить, что реальность Ипостасей
Пресвятой Троицы (в традиционном православном понимании) у Акрополита
несколько затушёвывается, не в последнюю очередь благодаря его попыткам
переформатировать на новый манер неоплатоническую триаду Первопринципов.
Остановимся на этом сюжете несколько подробнее (еще раз подчеркнем, что
цель нашей статьи – постановка проблемы, а не полное указание всех возможных
философских параллелей к текстам Акрополита). В Первом слове об исхождении Св.
Духа против латинян (оригинальное заглавие – «Великого логофета Георгия
Акрополита Слово против латинян, написанное им в ту пору, когда он удерживался в
заточении на западе», дата написания –1257 – 1259 гг.55) содержится манифест
богословского традиционализма, сам по себе для средневековых греков вполне
традиционный:
53 NicetaeChoniataeThesaurus Orthodoxiae // PG. 140. 85B; Каждан А. П. Никита Хониат и его
время. СПб., 2005. С. 251 – 252. Оба автора – Хониат и Акрополит – прекрасно вписываются в
тенденцию, отмеченную Х.-Г. Бекком (см. прим. 15).
54 Так, обвинения в иконоборчестве в Византии в указанный период становились актуальными
трижды: в конце XIв., в 70-е гг. XIIIв. и в 40-50-е гг. XIVв. См.: Луховицкий Л. В. Споры о
святых иконах при Алексее IКомнине: полемические стратегии и выбор источников // ВВ.
2014. Т. 73 (98). С. 88 – 107, с. 89 – 91; Lourié B. Une dispute sans justes: Léon de Chalcédoine,
Eustrate de Nicéeet la troisièmequerellesur les images sacrées // SP. Leuven – Paris – Dudley, MA,
2006. Vol. 42.P. 321 – 339.
55 См.: PLP, 518.
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«Поэтому всякому подобает воздерживаться от занятий богословием и
страшиться страхом великим того, чего страшиться в высшей степени достойно. Да и
что более нового сможем мы привнести в богословие? Подобает довольствоваться
прежде бывшим и тем, чему научил нас Тот, Кто хорошо знает Своих(Ин. 10, 14) –
или же слушать тех, кто последовал за Ним, чьи деяния и чья жизнь
засвидетельствованы Божественными речениями. Ведь и они в этом деле не
собственными пользовались силами и не к одним только рациональным (λογικοῖς)
приёмам прибегали» (р. 33.28 – 34.356).
Более того, наш автор призывает к традиционности и своих оппонентов:
«…придерживайся того, что догматически раскрыто (τῶνδεδογμένων) как истинное,
чтобы тебе не порезаться остриём (κεραία) речений» (р. 43.5-6; курсив наш. – Д.
М.). За похожую приверженность авторитету древних, к примеру, Агафий
Миринейский в VIв. хвалил античных скептиков57.
Неоплатоническая теория материи в поздневизантийской обработке
Однако сам же Акрополит нарушает свой запрет: и Отцов Церкви не слушает
(предпочитая им языческих философов), и к рациональной аргументации прибегает.
Мы сейчас лишь кратко отметим следы формирования у Акрополита учения
огромной важности, которое получило более подробное развитие у Никифора
Влеммида, св. Григория IIКипрского и некоторых менее известных авторов XIII в. – о
вечном воссиянии Св. Духа по энергии от Отца через Сына: «Святой Дух исходит от
Отца, но пребывает в Сыне или с Сыном, воспринимая от Него послание (τὴν
ἀποστολὴν), уделение (τὴν χορηγίαν) или дарование (τὴν δόσιν)…» (р. 43.21-24; ср. р.
44.27-31). В трудах вышеназванных авторов и будет доказано, что данное – от
Вечности – пребывание Св. Духа в Сыне проявляется вовне как свет, т.е. воссияние,
на что, надо полагать, и указывает св. Апостол (1 Тим. 6, 16). Сам же термин
«воссияние» (ἡ ἔκϕανσις) появляется уже во Втором слове Акрополита об исхождении
Св. Духа: «Кто из верных сомневается в том, что Дух нечто воспринимает от Сына
(Ин. 16, 14)? Но воспринимает проявление (τὴν ἔκϕανσιν), дарование (τὴν δόσιν),
уделение (τὴν χορηγίαν)» (р. 49.26-28; ср. р. 50.31-33; 52.11-18; 62.7-12)58. В
исхождении от Отца Св. Дух получает совершенное ипостасное бытие (τελείαν…
ὕπαρξιν), азатем (αὖθις) проявляется через Сына или в Сыне (р. 62.10-12). Именно
этот второй акт Акрополит и называет «воссиянием» (р. 62.12-13).
Исключительно интересен термин, вводимый Акрополитом в следующем
разъяснении: выражения «излияние», «дарование», «уделение» Св. Духа указывают
56 Ср.: Acrop. P. 40.30-32; 41.1-3.
57 PG. 88.1394; Matula J. Science and Religion in Byzantine Thought: Skepsisand Paganism //
Religio Academici. Essays on Scepticism, Religion and the Pursuit of Knowledge / Ed. P. Losonczi et
al. Budapest, 2009.P. 58.
58 Ср. у св. Григория Кипрского: S. Greg. Cypr.ExpositiofideicontraVeccum… // PG. 142. 241A,
242B; Idem. Contra Marcum // Ibid. 250BC; Makarov D. The Holy Spirit as Life and Energy. The
Treatment of Athanasius’ Ad Serapionem I, 20-21 in the Late Thirteenth Century and its Implications
for the Hesychast Controversy // Byz. 2010. Vol. 80. P. 198 – 200.О проблеме в целом см.
новейшие исключительно плодотворные замечания В. М. Лурье: Lourié B. What Was The
Question? The Inter-Byzantine Discussions about the Filioque, Nicephorus Blemmydes, and Gregory
of Cyprus // Scrinium. Piscataway, N.J., 2014. Vol. X. Syrians and the Others: Cultures of the
Christian Orient in the Middle Ages / Ed. B. Lourié, N. N. Seleznyov. P. 499 – 506.
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не на способ Его сущностного бытия (τῆς… οὐσιώδους ὑπάρξεως), но на «какое-то
другое своеобразие тропоса [существования] (ἰδιοτροπίας)» (р. 52.31-32).Всё это
признаки мысли, ищущей тот ответ, который дает уже Влеммид, но с полнотой
определенности – св. Григорий Кипрский и Влахернский поместный собор
Константинопольского Патриархата 1285 г.59
Вместе с тем, несмотря на определенную заслугу в деле формирования
православного учения о вечном энергийномвоссиянии Св. Духа через Сына, в
области христологииАкрополит оказывается гораздо менее безупречен (сближаясь в
этом с такими еретиками XIVв., как Димитрий Кидонис): «Ибо Господь Сам
снизошёл на землю, Сам на опыте (διὰ πείρας) стяжал (ἔσχηκεν) человеческую… или
природу (εἴτε φύσιν), или человеческоеведение (εἴτε γνῶσιν), или усовершенствование
(εἴτε βελτίωσιν)» (р. 50.6-8).
Странно видеть у византийского автора XIIIв. столь явные реминисценции
«постепенной» (или «поступенчатой») теории обожения человеческого естества
Спасителя, характерной для Феодора Мопсуэстийского и его сирийских и греческих
продолжателей. Вместе с тем, если мы примем во внимание именно это
обстоятельство, нас уже не должны удивить и те метаморфозы триадологии в духе
неоплатонизма Плотина и Прокла, к краткому (и неполному) рассмотрению которых
мы и переходим.
Сам Акрополит, видимо, относил себя к тем, кто «любомудрствовал о
богословии (τοῖς… ἐπὶ θεολογίᾳ ϕιλοσοφήσασιν)…» (р. 59. 3). Такой философски
ориентированный стиль мысли особенно ярко дает о себе знать в истолковании
Георгием известных слов св. Григория Богослова о Монаде, которая дошла до Диады
и остановилась, достигнув Триады60.
Уже первый относящийся к делу вопрос Акрополита выдает влияние
Прокла: какмогло бы разделиться само в себе чистое и изначальное Единое,
«имеющее сущностьв Едином» (р. 75.13-16, цит. стр. 15)? Как нам кажется, здесь
подразумевается прокловское понятие «Единоевообще (ἁπλῶς)»61. Это вызвано
общей ориентацией Акрополита на Прокла и (в несколько меньшей степени) на
Плотина, что мы и попытаемся кратко показать на нескольких примерах. Мы видим,
что на первый план в теологии и религиозной философии Акрополитавыступает
категория «сущность», а ипостаси вовсе не упоминаются, что странно для теолога,
однако совершенно естественно для философа-неоплатоника (вопросу о близости и
разногласиях нашего героя с Никифором Григорой, в частности, по вопросу о
полемике с латинянами мы предполагаем посвятить отдельное исследование).
Кратко перечислим некоторые бросающиеся в глаза переклички идей Георгия о
движении изначальной Монады и о становлении – в ее недрах – умной материи с
неоплатонизмом Плотина и Прокла. Первоединое, по словам великого логофета, всеми
59 Однако предельно двусмысленно звучат формулы вроде: «…Дух получает Своё сущностное
бытие (τὴν… οὐσίωσιν) от (ἐκ) Отца в (ἐν) Сыне…» (р. 60.20-21). Здесь требуется либо
уточнение насчет того, что и Сын получает сущностное бытие от Отца в Духе (тем самым мы
последовательно утверждаем взаимную перихорезу Сына и Св. Духа, о чем см. в работе В. М.
Лурье, указанной в прим.59), либо отказ от термина «сущностное бытие» в пользу термина
«воссияние по энергии». Мысль Акрополита, похоже, склоняется к первому варианту (р. 62.34). Тем не менее, ему не удается окончательно избежать двусмысленностей.
60S. Greg. Theol. OratioXXIX, 2 // PG. 36. 76B. (18).
61 Procliphilosophi Platonici Opera inedita. Pars tertiacontinens Procli commentarium in Platonis
Parmenidem/ Ed. V. Cousin. Hildesheim, 1961.P. 1069.21.
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признаётся и творческой причиной (δημιουργικὸν αἴτιον) (халдеями, египтянами,
индийцами, эллинами) (р. 75.26-31). «Ибо всё – от (ἐξ) него: как нематериальные виды,
так и материальные» (р. 75.31-32). Само по себе перечисление разного рода
неправославных народов («эллины» здесь, что очевидно, следует понимать как
«язычники») заставляет вспомнить Ямвлиха или Михаила Пселла. В целом же данная
мысль, как мы думаем, восходит к VIкниге «Платоновской теологии» Прокла, где
можно встретить такие слова: «Ибо творческая (δημιουργικὴ) Монада предшествует
всему как единая, общая и нераздельная причина всего…»62 При этом виды, причастные
материи, что вполне очевидно, составлены из материи и формы (р. 75.32 – 76.1).
Источник здесь – «Эннеады» Плотина (2, 2). Исходя от Первоначала вниз, продолжает
византийский ученый, мы доходим до иного простейшего – материи (р. 76.1-4). Вся эта
теория материи ориентирована на Плотина.
«Под материей же, – пишет Акрополит, – я подразумеваю не ту, что является
непосредственным подлежащим (τὴν προσεχῶς ὑποκειμένην) для форм (эйдосов) – ибо
она, становясь причастной форме, называется оформленной материей, – но, так сказать,
материю-саму-по-себе (τὴν αὐτο ΰλην)63, которая обладает лишь неким бледным
подобием бытийственности (ὀντότητος)» (р. 76.3-7, ср. стр. 8-13).
Это понятие, образованное по образцу аналогичных терминов ПсевдоДионисия Ареопагита (αὐτοζωήи др.)64, призвано охарактеризовать собой, так сказать,
интеллектуальную «оформленность» материи, еще в пределах идеальных уровней
бытия. Т.е. это – умопостигаемая материя из Enn. 2, 4, а не чувственная. Почему
акрополитовская материя обладает лишь «бледным подобием бытийственности»?
Потому, что материи, по Плотину, свойственно отсутствие формы и качества (Enn. 2,
4, 13). Но отрицание всяких признаков образует небытие (Ibid. 2, 4, 16). Здесь очень
уместным оказывается высказывание Дж. Риста о том, что материя, по Плотину, –
чистая потенциальность без силы (mere potentiality without potency): так ученый
трактует плотиновское учение о материи как ἄποιος65.
Опираясь на эту теорию материи, Акрополит и истолковывает ту фразу св.
Григория Богослова, которой было вызвано к жизни его рассуждение: «Вот об этойто материи, которая представляет собой простейшее из сущих, и говорят, что она
восстаёт сама против себя, поскольку ей нравится (διὰ τὸ φιλεῖν) перескакивать
(μεταπηδᾶν) от формы к форме…» (р. 77.8-10). Итак, речь у св. Григория Богослова
идет будто бы вовсе не о Боге, а об умной материи как о принципе различия в
умопостигаемой области! Нечего и говорить, что такая экзегеза святоотеческого
текста далека от православных образцов.

62 Proclus. Théologie platonicienne. LivreVI / Texteétabliettrad. par H. D. Saffrey et L. G.
Westerink. Paris, 1997.P. 89.5-6 (VI, 19).
63 Данное слово отсутствует в LSJи в «Большом словаре всего греческого языка» Д.
Димитракоса (Δημητράκου Δ. Μέγα λεξικὸν ὅλης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Τ. Γ. ̉Αθῆναι. Σ. 1213).
«Словарь греческого языка византийского периода» дает единственную отсылку к двум
местам из Акрополита – указанному и параллельному ему по смыслу (р. 79.1). См.: Lexikon
zurbyzantinischen Gräzität/ Hrsg. E. Trapp et al. Wien, 1996. Fasz. 2. S. 243.
64 См.: DNXI, 6; Макаров Д. И. Мариология Феофана Никейского в контексте византийской
богословской традиции VII – XIVвв. СПб., 2015. С. 96 – 97.
65 Rist J. Plotinus on matter and evil // Idem. Man, Soul and Body: Essays in Ancient Thought from
Plato to Dionysius. Brookfield, Vermont: VR, 1996 (11961). XI. P. 156. См. там же об инаковости
как о природе материи.
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Зато не представляет сложности провести сближение экзегезыАкрополита с
понятием стоиков (например, Зенона и Хрисиппа) о сущности как первовеществе
(primasilva, πρώτη ὕλη), т.е. «древнейшей основе всех вещей, лишенной облика и
формы», по словам Халкидия. Вспомним описание этой материи Стобеем и
ДиогеномЛаэртием (оба ссылаются на Зенона: SVFI, 86, 87). А описание Халкидием
свойств этой протосущности в SVFI, 88 довольно близко подходит к тому набору
предикатов, который ей приписывает Акрополит. В самом деле, протосущность
стоиков (о которых повествует Халкидий) «делима и постоянно меняется… части ее
претерпевают перемены, но при этом не исчезают…», постоянно соединяясь с новыми
свойствами – что соответствует «перескакиванию» материи от формы к форме у
Акрополита. Круговорот протоматерии («элементов, из которых возникают вещества»)
описывает, со ссылкой на Зенона, и Филаргирий в комментарии к «Георгикам»
Вергилия (SVFI, 108). Какой простейший вывод можно было бы сделать на основании
этих фактов? В XIIIв. Георгий Акрополит возвращается к «до-максимову», еще не
подвергшемуся христианизации эллинизму. Стоит ли напоминать, что аналогичный
процесс пятью веками ранее повел к зарождению иконоборчества?66
Как можно убедиться из 7-й «Амбигвы к Иоанну»преп. Максима
Исповедника, подобное перескакивание от формы к форме разрушительно и для
самой формы: «Итак, невозможно для какой бы то ни было формы переходить от
формы к форме без разрушения»67. Но этот аргумент св. Максима направлен,
очевидно, против материи чувственного мира; что же касается материи
умопостигаемых сущностей, то и Плотин признаёт, что она сохраняет
самотождественность (Enn. 2, 4, 3; t. 1, p. 167.9-10 Henry – Schwyzer). Используя
аргумент afortiori, нетрудно показать, что и материя в таком случае также будет
подлежать разрушению.
При этом Единое наделено Жизнью и Умом, которые затем первой
воспринимает в себя умная материя (р. 77.12-13. 17-28). Оно есть Сущее-Само-посебе, Жизнь-сама-по-себе и Ум-сам-по-себе (р. 77.28-31). Но Жизнь и Ум не восстают
против Единого: «В самом деле, разве сущность может восстать против собственной
жизни, которую она же произвела?» (р. 78.3-4). Или ум – против собственной жизни?
Или жизнь – против этих начал? (р. 78.4-5).
Как следствие, получаем неоплатоническую триаду практически в чистом
виде: Единое – Ум – Жизнь (= Душа).На границе Единого и Ума (как второй
ипостаси) обретаетсяумная материя (как принцип различия в Первоначале); а потом
уже, видимо, –мир душ и умов (как по Плотину) – и мир материи.
То, что следует за этим, достаточно уникально – и в то же время в высшей
степени характерно для способа мышления Акрополита. Сразу же за этим наш автор
уравнивает эти три неоплатонические ипостаси с Лицами Пресвятой Троицы.
Сущий – Отец; из Него – Жизнь и Ум(р. 78.9-13, со ссылкой на Исх. 3, 14). При этом
66 См. одну из наиболее эвристически богатых работ: Живов В. М. Богословие иконы в первый
период иконоборческих споров // Его же. Разыскания в области истории и предыстории
русской культуры. М., 2002. С. 40 – 69, особ. 40 – 45 (критика разного рода теорий о внешних
факторах становления иконоборчества, включая и «азиатскую» теорию Лемерля). Ср.: Лемерль
П. Первый византийский гуманизм. Замечания и заметки об образовании и культуре в
Византии от начала до Х века / Вступ. ст. и пер. с франц. Т. А. Сениной (монахиниКассии).
СПб., 2012. С. 40 – 47, особ. 45 – 46.
67 St. Maximus the Confessor. Amb.adIoan. 7, 42 // Idem. On Difficulties in the Church Fathers. The
Ambigua/Ed. andtrans. by N. Constas.Cambridge, MA – London, 2014. (DOML). P. 138; англ.пер. –
р. 139.
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Сын… исходит от Отца: «Сын, будучи Жизнью, воипостасноисходит (ἐνυπόστατος
προϊὼν) от Сущего и возвращается (ἐπιστρέφων) к Самому Себе» (р. 78.13-14). Тот же
способ исхождения утверждается и для Духа: «Дух же – Ум, Который также исходит
(προϊὸν) от (παρὰ) Сущего…» (р. 78.15-16).
Из приведенных строк вытекает совершенно еретический вывод о том, что
способы рождения Сына и исхождения Св. Духа будто бы ничем не отличаются один
от другого! К сожалению, здесь мы видим пагубный пример недопустимого
вмешательства философского дискурса в сферу христианской догматики. Кроме того,
не стоит торопиться приводить к именованию Духа Умом раннехристианские
аналогии (из св. Феофила Антиохийского) – ведь сам Акрополит имеет в виду нечто
в корне иное: «Его же (Дух. – Д. М.) эллины, получив от Него некое неотчётливое
(смутное) знание, назвали Вселенским умом (νοῦν τοῦ παντὸς)» (р. 78.19-20). Не говоря
уже о Плотине, Прокле, Анаксагоре, вспомним вместе с А. В. Лебедевым, что:
«Теорию космического Ума (Гноме) уже до Анаксагора разработал Гераклит,
Анаксагор же синтезировал ее с анаксимандровской теорией материи как
универсальной смеси»68.
Но, быть может, самое поразительное во всей этой теории заключается в том,
что с ее помощью Акрополит пытается пояснить уже известное нам благодаря его
тексту положение о вечном воссиянии Св. Духа через Сына. Правда, делает мыслитель
это таким образом, что его точка зрения совпадает с позицией противников св. Григория
Кипрского (а тем самым – и последующей паламитской традиции), таких, как Иоанн
Хила. Итак, Св. Дух, по Акрополиту, исходит от Отца «…как от источной (πηγαίας)
сущности69, а через посредство Жизни (т.е. Сына. – Д. М.) сущностно проявляется
(οὐσιωδῶς ἐμφαινόμενον), пребывая в Ней и возвращаясь (ἐπιστρέφον) через Неё к Тому, из
(ἐξ) Кого Он исходит, чтобы Одни и Те же были и Единым (ἓν), и Тремя» (р. 78.1619).Отметим лишь упорное нежелание Георгия называть Троицу «Единый» (εἷς), но
лишь «Единое» (наряду с использованием прокловской парадигмы: пребывание – исход
– возвращение). Представление об Отце как об источной сущности (а не Ипостаси)
ставит под угрозу представление о монархии Отца как источнике единства
Божественных Лиц и приближает тринитарные воззрения Акрополита к тритеизму
Иоанна Филопона или к аналогичному по структуре полухристианскиполунеоплатоническому дискурсу Михаила Пселла70.
Если три Лица поддерживают друг друга (р. 78.28-29), то умная материя
«…восстаёт[сама против себя], будучи непричастной ни Жизни, ни Уму…» (р. 78.32 –
79.1). Поразительно, но и в этом своем постулате – об отрицании (по сути)
перихорезы Ипостасей (или, по крайней мере, об ограничении этой перихорезы) –
Георгий мог сознательно следовать также, по-видимому, склонной к
тритеизмутриадологии Пселла71.
68 Лебедев А. В. Избавляясь от «досократиков» // Философия в диалоге культур. Всемирный
день философии (Москва – Санкт-Петербург, 16 – 19 ноября 2009 г.). Материалы. М., 2010. С.
177 – 183, с. 182.
69 DNII, 7 // Corpus Dionysiacum. Bd. I. Dedivinisnominibus / Hrsg. B.-R.Suchla. Berlin – NewYork,
1990. (Patristische TexteundStudien, 33). S. 132.1: «…источная Божественность – это Отец…» Не
менее важной в данном контексте может оказаться и мысль Прокла о том, что Единое обоживает,
т.е. созидает божественной, всякую сущность низших богов (Procli In Platonis Parm. Comm. Р.
1066.23-24 Cousin). Мы вновь видим тенденцию Акрополита сближать это Единое с Богом-Отцом.
70 См. в этой связи: Щукин Т. А. «Православный» богослов Михаил Пселл и его учение о
Троице // EINAI. Проблемы философии и теологии. СПб., 2012 [2014]. № 2 (2). С. 372 – 389.
71 См. особенно: Там же. С. 385. Сходное во многом отрицание перихорезы Ипостасей мы
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И Единое, и материя, согласно Георгию, едины. Но Единое едино особым
сверх-единством: «В самом деле, Его единство – превыше всякого единства, а Его
разделение – превыше разделения72. Их было бы правильнее назвать
сверхсоединённостью (τὸ ὑπερηνωμένον) и сверхразделённостью (ὑπερδιῃρημένον)» (р.
80.8-10). Понятие ὑπερηνωμένονв этой фразе восходит, скорее всего, к одному из
отрывковПрокла, посвященных Единому. Здесь говорится, чтооно «…сверх-едино
(ὑπερήνωται) – так, что его единство превосходит степень единства всех генад,
допускающих причастие; с другой же стороны, оно сверх-восхищено[ввысь]
(ὑπερήρπασται) ото всех исхождений сущего»73.
Материя же представляет собой своего рода синтез единства и инаковости:
«Итак, материя, …являясь единым (ἓν) и наипростейшим, восстаёт сама против себя
вследствие изменений (τοῖς μεταπτώσεσι) форм (эйдосов)74…» (р. 80.2-4).
Плотиновские истоки этой теории очевидны. По Плотину, инаковость– начало и
первое движение умной материи (Enn. 2, 4, 5: t. 1, p. 169.28 – 170.30 Henry –
Schwyzer). «Поэтому ее и саму называли инаковостью, ибо движение и инаковость
появились бок о бок одно с другим» (Ibid.: p. 170.30-31).Для своего определения же
они нуждаются в Первоначале (т.е. Едином) (Ibid.: p. 170.31-33). Материя
определяется, возвращаясь к Единому (подобно Св. Духу у Акрополита!), а до того
остается неопределенной, дурной и непросвещенной (Ibid.: p. 170.34-35).
Нижеследующее у Акрополита описание происхождения многого из
Единого ориентировано на Прокла: «Действительно, отсюда берёт начало всякое
единство и всякое разделение, как из допускающего причастие – причаствуемое (ὡς
ἐκ μεθεκτῶν75 μετεχόμενα), а из сущности – производимое и осуществляемое в силу
его (Единого. – Д. М.) беспредельной природы, порождающей (γόνιμον) и создающей
сущее потенции (силы)76, жизнетворящей энергии и созидающего ум (νοοποιὸν)
встречаем у еретиков-«схоластов» (Иоанн Векк) [PG. 141. 781D, 881Detc.], антипаламитовнеоплатоников (Никифор Григора), у Иоанна Кипариссиота (на исходе XIVв.) и т. д. О Векке в
этой связи ср.: Makarov D. TheHolySpirit… P. 229 – 237.
72 Единое превыше всего. Об этом, со ссылкой на 1-ю гипотезу «Парменида», см. достаточно
подробно: Procli In Platonis Parm. Comm.,p. 1067.19-36; 1068.14-18; 1071.4-8Cousin. Ср. о том,
что оно «единовидным образом» превосходит все сущие: Ibid. P. 1070.6-8.Оно превознесено
над всеми генадами и божественными чинами (Ibid.P. 1070.12-15).
73 Procli In Platonis Parm. Comm., p. 1071.1-3 Cousin. О понятии «генады» см. новейший труд:
Месяц С. В. Трансцендентное начало в неоплатонизме и учение о генадах // ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ. Исследования по истории платонизма / Под общей ред. В. В. Петрова. М., 2013.
С. 169 – 209.
74 Т.е. вбираявсебяразные формы.
75 По Проклу, «каждая из прочих генад (в отличие от Единого. – Д. М.) так или иначе
допускает причастие себе (μεθεκτή)…» (Proclis In Platonis Parm. Comm.,p. 1067.4-5 Cousin).Она
же причастна собственному множеству (объектов, которые возглавляет) и – что нам особенно
важно – «сущности: будь то умопостигаемой, будь то мыслящей, или душевной, или же
телесной» (Ibid.P. 1067.6-8). В отличие от Единого, всякая генадапричаствуется той или иной
сущностью (Ibid.P. 1068.4-9, особ. стр. 8-9). Аналогичным образом и каждый из богов
допускает причастие себе (Ibid.P. 1069.6-8). Единое порождает множество богов и их свойства,
но стоит на высшей по сравнению с ними ступени (Ibid.P. 1069.13-16. 18-19).
76 Ср. у Прокла: верховный Бог (Единое) подразделяется на потенцию и ум (их Отцом он и
называется), «и вместе с ними образует (исполняет) единую триаду» (Proclis In Platonis
Parm.Comm.,p. 1070. 24-27 Cousin; цит. стр. 26-27).Эта схема соответствует «Платоновской
теологии» VI, 7, только там имеется в виду не Единое, а первый из «отцов-демиургов»
(видимо, высших генад).
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совершенства» (р. 80.10-15).
Совмещение Акрополитом понятий «Единое» и «Отец» также может
восходить (и, по-видимому, восходит) к соответствующим отрывкам Прокла.
Оосбенно важен фрагмент на р. 1064 – 1071 Cousin – одно из ярчайших в
позднеантичной философии утверждений трансцендентности Первоначала. Так,
одной из генад является Мысленный Отец (Ibid.P. 1070.19). «Итак, он называется
мысленным Отцом и Вершиной умопостигаемых сущих; даже если он охватывает
весь умопостигаемый [космос], всё же он – Отец» (Ibid.P. 1070.19-22). Первый же
Бог (т.е. Единое. – Д.М.) – выше всякого отцовского божества (Ibid. P. 1070.22-24).
Одним словом, путешествуя по страницам трудов Прокла, находишь
возможные источники ряда мыслей Акрополита.Сама неясность Георгия в вопросе о
том, выше ли Отец, чем Единое, или же Он тождественен Ему, объясняется, на наш
взгляд, его стремлением подогнать христианскую догматику под постулаты
прокловской философии. Становится ясно, что понятие генад(грубо говоря, более
или менее аналогичное понятию высших родов у Аристотеля, сиречь источников
множественности на лоне самого Единого, по Проклу)77 незримым образом (κρυφίως,
как сказал бы сам Прокл)присутствует в опыте истолкования Акрополитом
изречения св. Григория Богослова. Кроме того, Прокл выделял в умной сфере ряд
«богов-отцов». Например, в «Платоновской теологии» (VI, 5) он говорит о трех
«мысленных богах-отцах», каждый из которых производит подчиненные ему классы
богов78. Но всякий чин богов при этом «зависит от творящей Монады»79. Ср. VI, 6
(сам заголовок – «Демиург и три демиурга, или отца», данный издателями80). Эти
боги – «демиурги и отцы» (р. 27.23) частей умного мира. Похоже, что понятие
отцовства и родственные ему у Акрополита – от Прокла.
Можно привести и другие примеры близости Акрополита античному
неоплатонизму81. Представляется более или менее доказанным сам факт этой
близости, тогда как вопрос о степени верности великого логофета своим
позднеантичным источникам во всей их совокупности, разумеется, подлежит
уточнению в дальнейших исследованиях. Впрочем, уже сейчас необходимо
Понятие «порождающая потенция» – также прокловское. Перевожу малую часть пространной
и важной фразы: «И точно так же податель жизни – триада, объединенная в монаду (μοναδική),
полная порождающей силы (γονίμου δυνάμεως), полная и чистого совершенства…» (Proclis
Theol. plat.VI, 11: Vol. 6, p. 48.21-23 Saffrey – Westerink). Эта триада совмещает в себе
творящую и порождающую силы (Ibid.P. 49.12-13). К порождающим силам относится и
особый «укрепляющий» род богов (Ibid.VI, 13: Vol. 6. P. 67.15-19). Порождающая сила этих
богов не принимает в себя ничего от низших и худших потенций (Ibid.Р. 67.23-26).
77 Или, согласно более точной формулировке С. В. Месяц, генады – «…множество
сверхсущих единиц, которые первыми происходят из Единого и отличаются от него только
своей соотнесенностью с различными родами сущего: бытием, жизнью, умом, душой,
природой и телом» (Месяц С. В. Трансцендентное начало… С. 209).
78 Proclus. Théologieplatonicienne.LivreVI.Vol. 6. Р. 26.16-19.
79 Ibid. VI, 5 // Ibid. P. 26.19-21, цит. стр. 20-21.
80 Ibid. P. 27.
81 Например, по поводу невозможности слияния ума человеческого с Умом Божественным
после грехопадения Акрополит спрашивает: «А разве цельное с цельным (ἀμερὲς ἀμερεῖ) могли
бы достичь единства как-нибудь по-другому?» (р. 79.28-29).(Имеется в виду – помимо
оформления Богом человеческого ума.) Здесь необходимо вспомнить, что ἀμερὲς–
характеристика эйдосов у Плотина: всякийэйдос абсолютно целен и ни в каком отношении не
является делимым (Enn. 2, 4, 4: t. 1, p. 168.11-12 Henry – Schwyzer).
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согласиться с Т. А. Щукиным, который пишет по поводу аналогичной
сопряженности в богословских трудах Михаила Пселла античного и святоотеческого
дискурсов: «…наиболее продуктивным является метод, который рассматривал бы
любой текст Михаила Пселла с точки зрения единства обоих дискурсов (курсив наш.
– Д. М.)»82.
Акрополитовский Энкомий верховным первоапостолам и заключительные
замечания о природе гуманизма Георгия
В то же время, если прочесть «Похвальное слово свв. Петру и Павлу» (р. 81 –
111), трудно отделаться от впечатления, что перед нами – писание едва ли не Отца
Церкви. В этом произведении очень много искренних, горячих и вполне
православных по духу рассуждений и выкладок. Отметим пока лишь главное –
учение об обожении через причастие Самому Богу: «Если кто-нибудь пребывает в
учениках у Христа, то разве кто-то другой может оказаться счастливее его? Если ктото обучает таинствам Христовым – может ли кто быть более превознесённым
(μετεωρóτερος) и возвышенным, чем он?» (р. 88.3-6). Пребывать с Богом и вращаться с
Ним – выше, чем просто возвратиться в первоначальное состояние, до грехопадения
(р. 88.6-13). Ведь, приближаясь к Богу, люди становятся богами по благодати (р.
88.15-16). Есть здесь и намек на учение св. Григория Нисского об эпектасисе (р. 91.57); и многое другое.
Так как же нам быть с определением природы акрополитовского гуманизма?
Его совмещение «таинств философии» и «таинств Христовых» очень показательно: обе
чаши весов присутствуют в его сознании, сохраняя между собой хрупкое и
неустойчивое равновесие. И дело не просто в нацеленности на разную аудиторию, в
социальной роли писателя и подобных вещах, а, скорее, в том, что Акрополит (как бы
банально это ни звучало) хочет быть верным приверженцем обеих составляющих грековизантийской культурной традиции83. Именно поэтому в его сознании «божественный
Платон» и его наследники неоднократно получают перевес над учениками
Христовыми.Отрицается ли он при этом от Христа? Нет; или, во всяком случае (а
случай спорный!), скорее нет, чем да. Скорее, пример Акрополита подтверждает давно
известную старую истину: да, возможен ряд глубоких и серьезных локальных, частных
взаимодействий христианства и античной (да и, пожалуй, любой светской) культуры –
но полного и обоюдостороннего слияния между ними – полной (говоря языком
догматистов) – перихорезы – всё же быть не может. «Ибо мудрость мира сего есть
безумие пред Богом» (1 Кор. 3, 19; ср. гл. 1 – 3, passim).
Следует ли отсюда запрет на философию или некое неотвратимое
запрещение – положим, для церковных интеллектуалов – заниматься гуманизмом?
82 Щукин Т. А. «Православный» богослов… С. 373.
83 Как, к примеру, и Никифор Григора, едва ли не в равной степени убежденный неоплатоник
и ультраконсервативный христианин, который, в свою очередь, не смог удержать баланс
античного и христианского начал в своей мысли – и в итоге, пойдя против св. Григория
Паламы (особенно на диспуте 1355 г.), выступил против Церкви. О Григоре см.: Бирюков Д. С.
Тема «причастности» у Никифора Григоры и ее предыстория в святоотеческой мысли //
Диспут свт. Григория Паламы с Григорой философом. Философские и богословские аспекты
паламитских споров / Отв. ред. Д. С. Бирюков. Святая гора Афон – М., 2009. (Σμάραγδος
φιλοκαλίας). С. 113 – 173, особ. 152 – 173. К сопоставлению подходов Григоры и Акрополита к
проблеме переговоров с латинянами об унии Церквей мы скоро вернемся.
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Нет, ибо «Дух веет, идежехощет» (Ин. 3, 8). Мы можем считать Георгия
Акрополитаодним из наиболее характерных представителей второго – «античнохристианского» – из трех выделенных нами типов гуманизма84; однако в
мировоззрении представителей этого типа постоянно совершается откат к первому,
антикизирующему типу (по этому пути пошли, очевидно, ВарлаамКалабрийский и
Никифор Григора). Выявить исторические и типологические взаимосвязи между
этими людьми и тем самым путем историко-философского анализа «склеить…
столетий позвонки» – сама по себе актуальная и увлекательная задача, стоящая перед
историками поздневизантийской культуры в целом.
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D. I. Makarov
FROM THE NECTAR OF POETRY TO THE FIRST ORIGIN
The article is dedicated to a critical consideration of the 13th-century Byzantine
literary and theological (as well as philosophical) writings authored by one of the Empire’s
leading intellectuals, George Acropolites (ca. 1217 – 1282). Three emendations to the
critical text prepared by Heisenberg and Wirth are proposed. Different manifestations of the
humanistic ‘sense of life’, such as the topics of the Tyche (fortune), of the creation and
memory, together with the alteration of ancient and Christian motives within Acropolites’
creation, are treated in a more or less detailed manner. In the last part of the paper George’s
theory of a noetic matter which should have existed in the loin of the One from eternity, is
proved to be a combination of Plotinian and Proclian borrowings made by its author. As a
matter of fact, Acropolites strives to supersede the Orthodox Trinity by its Neoplatonic
counterpart consisting of the One, the Mind and the Life (which is called ‘soul’ by
Plotinus). So his humanism, which was similar to a combined one, i.e., both ancient and
Christian, from the first appearance, seems to transform into a purely ancient and
‘archaizing’ one, as one gets more deeply plunged into the texts by our Late Byzantine
thinker.
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ПОЕТИЧКА МИСАО СВЕТОГ НЕКТАРИЈА ЕГИНСКОГ
Апстракт: У раду се осветљава поетичка мисао Светог Нектарија Егинског,
митрополита пентапољског, декана Ризаријеве богословије у Атини, који је објавио
велики број књига различите садржине. Чуда која је Господ кроз њега творио и која су
светитељево име учинила познатим у народу на свим странама света, допринела су да
се он изнад свега прослави као лекар болести неизлечивих, светитељ чудотворац и
исцелитељ. Овим текстом указујемо на његов драгоцени, готово заборављени научни
допринос богословљу, у оквиру христoлошке књижевности.
Кључне речи: поетичка мисао, тропар, божанска љубав, поема монаху.
Грчка има дугу историју светопредањске православне побожности. Нови
апостол науке Христове међу Грцима, Свети Нектарије, митрополит Пентапољски и
Егински (1846–1920), настављач светоотачког предања и светитељ нашег времена,
образован, уман, дубоко побожан, сав свој живот усмерио је на просвећивање народа,
духовно уздизање свештенства, делујући богонадахнутим речима проповеди1.
Списима великим и по обиму и по значају, снагом свог талента, образовањем,
духовним искуством и лепотом казивања, Свети Нектарије се може упоредити са
златоустим сејачима речи Христове, којем је наука о Христу од превасходног и
највећег значаја2.
Химнограф, монах Герасим Микрајанат (из скита Мала Света Ана), саставио
је два тропара Светом Нектарију, 1926. и 1955. године. У старијем тропару, Свети
Нектарије представљен је као стуб православља који се пореди са новопројављеним
1 Својим ученицима у Ризариону, Свети Нектарије је говорио: Изнад свега, потребно је бити
веран и врлински свештеник. Ако је такав, свештеник може учинити да се и у
најбезнадежнијем животу појави нада, нада да вера у Исуса Христа може да спречи мржњу
и страдање и да на њихово место унесе љубав, правду и саосећање са ближњим. Свештеник
уистину може донети светлост Христову у помрачени свет (Хондропулос 2011, 86).
2 Из животописа Сотоса Хондропулоса, Свети Нектарије Егински Светитељ нашег столећа,
доносимо одломак дирљивог писма тринаестогодишњег дечака Анастасија у време када је
радио код трговца дуваном, како би се школовао у Константинопољу. У писму упућеном
„Нашем Господу Исусу Христу на небесима“, написао је: Мом најслађем Исусу. Питао си ме
због чега непрестано плачем. Разлог је, мој Господе, што се моја одећа распада у тој мери да
су се на ципелама појавиле рупе. Због тога ми испадају прсти и то ме много боли, јер је сада
зима и ја се смрзавам (...) Твој верни слуга Анастасије. На кутијама дувана које је паковао и
разносио, дечак је исписивао библијске стихове и изреке Светих Отаца.
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нектаром: Силиврије изданак и Истока понос, стуб православља и узданицу Егине,
Нектарија поштујмо верни(...). Новији тропар који се одржао похвално истиче
многобројна исцељења: Силиврије изданка и Егине чувара који се у последње доба
јави, врлине пријатеља искреног, Нектарија поштујмо, верни, као божанственог
служитеља Христовог јер точи многобројна исцељења (...)3. У сновиђењу једне од
егинских монахиња, Свети Нектарије се јавио: Присутан сам у свету, својим
моштима... Нека свештеник који ме познаје, благослови све који долазе, тражећи
олакшање, очишћење или опроштај... Моје мошти су мој епитрахиљ4.
Поменути модели тропара говоре о промени у свести Цркве о месту Светог
Нектарија у њој. Када је написан први тропар (1926), Свети Нектарије је био познат
као литургичар, беседник, учитељ богословља, плодни егзегета, практичар и
теоретичар у живој делатној Цркви, историчар Цркве, догматичар по сложености
тема којима се бавио, катихета. Али чуда која је Господ кроз њега творио, и која су
светитељево име у најширим круговима мирјана убрзо учинила изузетно познатим,
допринела су да се изнад свега узвелича као чудотворац и исцелитељ и да се готово
заборави читав његов списатељски допринос богословљу. Новији тропар говори само
о светитељевим чудима5. Свети Нектарије је био наклоњен знању, поборник снаге и
моћи речи, апологета и песник, беседник.
У Великој грчкој енциклопедији, у чланку о Светом Нектарију пише да је био
„грчки богослов“. Томас Хопко у књизи Православна вера: основни приручник о
православној цркви, наводи: У другој половини столећа живео је Свети Нектарије из
Егине (+1920). Он је био епископ Пентаполиса. Био је познат по својим еванђелским
проповедима и начином живота, руковођеног понизношћу, једноставношћу,
сиромаштвом и љубављу према ближњима6.
По богатству тема којима се бавио, ширини знања, доброг познавања
античке философије и философског промишљања, „светитељ сиромашних“, љубимац
простог народа, који носи у себи особине древних Отаца и чије предање наставља,
открива нам се као изузетно образовани јерарх. Оно што је од писаних дела овог
духовног горостаса са изворног грчког до данас преведено на српски језик,
недовољно је и спада у праву драгоценост.
Хиљаде написаних страница, дела историјске, ерминевтичке, догматске,
етичке, пастирске, философске, апологетске, поетске, химнографске, литургичке,
проповедничке садржине и издања светоотачких текстова, говоре о изузетно плодном
списатељском раду Светог Нектарија7. Наводимо само значајнија дела Светог
3 Делидимос 2010.
4 Андрић 2015, 19.
5 У књизи Свети Нектарије Егински, Земаљски анђео, небески човек, чудима Светог Нектарија
посвећена су посебна поглавља: Сотос Хондропулос, Чудотворац са Егине, Архимандрит
Амвросије Фонтије, Чуда Светог Нектарија, Димитрије Панагопулос, Ништа није неисцељиво
за Светог Нектарија, и Чуда Светог Нектарија. Потписник ових редова, из дубине душе
изражава своју безграничну благодарност Светом Нектарију на исцељењу, и на утешној и
благој молитвеној речи.
6 Хопко 2007, 195.
7 Списи који су за његова живота остали необјављени: Студија о часним моштима, О
пчелињем воску и уљу као приносу и о кађењу, О посвећењу Богу преподобних девственица и о
манастирима и монашком животу. О намери да објави ове три студије, светитељ говори
1913, у предговору свом делу О Једној Светој Саборно-католичанској Апостолској Цркви и О
светом Предању. Књига Празникослов Православне истичне Цркве састоји се из два дела: О
недељама током целе године и О померљивим и непомерљивим празницима, Нови
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Нектарија: Црквене беседе (1884), Десет црквених беседа о Великој Четрдесетници
(1885), апологетска студија О Светим саборима и о прва два Васељенска Сабора
(1880), Васељенски Сабори Цркве Христове (1892), О Божијем откривењу у свету; О
бесмтности душе и спомињању умрлих (1892. и 1901), Ипотипосис о човеку (1893),
О истинском и лажном образовању; О образовању душе (1894), Ризницу
богословских и философских изрека (1895–1896, у два тома), Православни катихизис;
Лекције из хришћанске етике: лексције из пастирског богословља; Пастирске
омилије (1897, 1898, 1899)8, Христологија, апологетска студија (1900), Јератски
приручник: О свештенсву, О првенству у јерархији, О једнакости у јерархији (1907),
О Мајци Господњој Пресветој Богородици; О светим иконама (студија која није
изашла као засебна књига), О светом предању; О Цркви (1902. и 1913), Еванђелска
историја кроз хармонију Св. Еванђелиста (1903), Познај самога себе; Поука Евсевији
монахињи, О Св. Божанским тајнама: крштењу, покајању, евхаристији (1904. и
1915), О Светитељима Божијим; О Св. Моштима; О часном Крсту (1904),
Молитвениккоји скрушава срце (1904), Свештенички приручник (1907), Историјска
студија о узроцима шизме у два тома (1911, 1912), Хришћанска етика Православне
Источне Цркве (1920. и 1955, објавио архимандрит Тит Матеакис).
Објављује дела Евгенија Вулгариса Нацрт о верској толеранцији и Неофита
Вамве Природна теологија и Хришћанска етика (1890–1893), Пандекта Светих
Писама од Антиоха Монаха (1906). Знатан број текстова Свети Нектарије објављивао
је у часописима: Јерос синдезмос, Анаморфосис, Анапласис.
Збирку Мисли из епске и елегијске поезије мало познатих грчких песника
објавио је 1895. У књигу Мали Богородичник (1905) уврстио је своје црквене песме и
химне у јамбским метрима Теотокарион: песме Пресветој Богородици. Исте године
у античке поетске метре преточио је Молебни канон Пресвете Богородице у пет
хиљада стихова. Плод његовог поетског труда је Псалтир пророка и цара Давида
(1908) преточен у метрику на основу природног акцента, са тумачењима и
коментарима. Нови химнографски поетски рад у природном ритму је Триадикон:
песме Пресветој Тројици (1909). Поетско дело Кекрагарион Бл. Августина (1910) је
на основу грчког превода Евгенија Вулгариса, из античког метричког система
преточио у систем природног акценатског ритма.
У обимној студији Свети Нектарије Егински као историчар Цркве, епископ
Атанасије Јевтић осветљава његово двотомно дело: Историја закулисних извора
раскола, о његовој постојаности и о могућности и немогућности уједињења Цркава
Истока и Запада. Свети Нектарије није нас обогатио само својим светим и
чудотворним животом и личношћу, него и многим дивним историјским,
богословским и духовним књигама и песмама својим, које се у наше дане стално
преиздају у суседној Грчкој (у Солуну и Атини), а преводе се у Европи и Америци9.
Темом актуелном и данас, дело Светог Нектарија указује на његову научну
студиозност у проучавању првих петнаест векова Цркве, која се огледа у коришћењу
аутентичних историјских извора, и студија на више европских језика. У раду Теолог и
филолог пред старим текстом (2001), Радмила Маринковић истиче да је старе
Светотројичник, О јелинству, О средњовековном и византијском кјелинизму, Тумачење Дела
апостолских, О богопоштовању у духу и истини, Литургика, Пет поглавља о богослужбеним
књигама, Божанствена Литургија светог и славног апостола и јеванђелиста Марка.
8 Приручник назван Свети катихизис добио је бројна признања од богословске школе
Универзитета у Оксфорду.
9 Јевтић 2009, 258.
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текстове тешко, готово немогуће истраживати, без основног како филолошког, тако и
теолошког образовања. Сарадња филолога и теолога је неопходна: Само теолог,
веома образовани теолог, може објаснити стари текст у свој његовој дубини10.
Свети Нектарије анализира скоро све новозаветне списе понаособ, а затим и списе
Апостолских Отаца како би осветлио саму еклисиологију најраније Цркве.
У догматско-полемичким списима, Свети Нектарије излаже основне ставове
христологије, теотокологије и антропологије, док у делима аскетског карактера
формира и афирмише вредности монашког живота. Али од превасходног и највећег
значаја је наука о Христу. За Светог Нектарија је најважнија пракса врлинског
живота православног монаха. Молитва и монашко послушање нераздојно су
испреплетена тканица монашког подвига11. Суштину монаштва Свети Нектарије је
видео у следећем: потпуна и савршена послушност Божјој вољи, предано обожавање
Бога, страствена молитва, одрицање, љубав и опроштење12. За православље,
монаштво и Цркву је било од великог значаја присуство Митрополита, заступника
четири града: Атине, Халкиде, Ризарија и Егине, јер је својим присуством био попут
духовног бедема који је требало да заустави тај талас погрешних схватања и
теорија протестантизма, истовремено штитећи православље и подржавајући
процват монаштва двадeсетог века. Његове речи водиље биле су: Има ли шта
часније и узвишеније од једне монашке државе? По мом личном уверењу,
надмашује првосвештенство (Монахиња Калиника, Стварање сестртинства)13.
Једна од светитељевих поема, која је написана у похвалу монашког живота и
посвећена једном монаху, може нам представити шта је за њега значило монаштво:
Заволи молитву, пост и бдење,
буди усрдан у труду, и пребивај у безмолвију,
усавршавај се у смирењу, трпљењу, постојаности,
разборитости и пажњи.
Поштуј самоодрицање, племенитост, доброчинство, дух правде,
Целомудреност и чистоту срца.
Буди скроман, целомудрен, послушан, милостив, повучен и незлобив.
Не опраштај себи, не заборављај на делање.
Заволи труд, протерај страх, одбаци гнев,
задобиј спокојство духа.
Сакривај се од страсних жеља.
Не брини ни о чему излишном, јер треба да се бринеш само о једном,
о духовном узрастању.
Подвизавај се и стреми савршенству да би донео
Плод достојан покајања.
Имај у свом срцу сећање на Име небеског женика
и немој престајати да Му служиш.
10 Маринковић 2001, 75.
11 Радуловић 2014, 13.
12 Анастасије Кефалис (световно име Светог Нектарија) замонашио се 7. новембра 1875. и
добио монашко име Лазар. На рукоположењу у чин ђакона 1877, назван је чудесним именом
Нектарије, које значи „напитак бесмртника“. Господ је допустио да се његово тело разложи тек
двадесет година након смрти.
13 Извор: Женско монаштво и Св. Нектарије, с православне монашке конференције одржане
1996. на Егини поводом 150 година од његовог рођења. Тема скупа била је Свети Нектарије –
духовни, монашки и црквени вођа (21–23. октобар). Учествовало је 25 предавача и око 300
слушалаца.
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Заволи живот у дворовима Господњим, и свим срцем прослави
Створитеља и Бога твога 14.
Монашки живот подразумева немаштину, сиромаштво, непоседовање било
какве личне имовине, целомудреност. У својим беседама и поукама, Свети Нектарије
је промишљао о врлинама вољног дела душе и врлинама осећајног дела душе.
Монашко живљење је сврстао у врлински осећајни део душе и поимао категорије
духовног узрастања: молитву, пост, бдење, труд, безмолвије, самоодрицање,
племенитост, доброчинство, трпљење, покајање.
Свети Нектарије је својом песничком природом и лирском топлином
проповедао Бога. Оног што исто добро мисли у свим људима: иста мисао и светлост
иста. Доминантан је мотив божанске љубави, који га афирмише као песника. Свети
Нектарије, божански песник, врлинским животом и песничком речи, побудио је
верска осећања свога народа15. Стотинак химни Пресветој Богородици, Свети
Нектарије је објавио у посебној књизи16.
Неопходно је подсетити се неких теоријских сазнања о хришћанској
литерарној химнографији која се испрва ослања на паганску, античку поезију и
метричке схеме квантитативне версификације (3–4. в. п. е.) (Флашар, 1992, 261).
Химна је свечана песма у средњовековној, посебно у византијској и старој словенској
књижевности. Стварана претежно под утицајем хебрејске и сиријске религиозне
песме, византијска х. је развила особен систем жанрова и својствен стил.
Литургијска функција песме један је од оних елемената који су одређивали њен
жанр. У формалном погледу, х. се развијала у два основна вида: кондак (химна у
ужем смислу речи) и канон. При томе треба разликовати једноставне песничке
облике (тропар, стихира, икос, ирмос, светилан итд) и сложене песничке саставе
(првобитни вид кондака, затим акатист, канон, служба, итд). Од битног значаја
за разумевање византијске и словенске х. јесте намена химне (химна је намењена
певању) и силабичко-тонско грађење стиха, чиме је напуштена квантитативна
просодија античког песништва. Химна се пева, отуда њена мелодијско-тонска
структура. У византијској х. посебно, ритам песме заснива се на одређеном
бројном односу слогова и нагласку, при чему је дужина слога занемарена. У
старословенској х. само се делимично поштују ова начела: у структури песме главну
улогу овде игра природни ритам говора. Стога се истиче и реторска природа
словенске химнографије. У стилском погледу песнички израз химнографије условљен
је химничко-панегиричком и култном природом црквене песме. Заступљене су
нарочито многе звучне фигуре и тропи (анафора, епифора, асонанца, алитерација,
полисидент итд)17.

14 Фонтрије 2011, 233–234.
15 Светог Нектарија, митрополита пентапољског разрешио је дужности патријарх
александријски Софроније, поверовавши гнусним клеветама, без суда и пресуде. Светитељ је
постављен за путујућег проповедника (1891–1894), али је 1894. изабран за ректора Ризаријеве
богословије у Атини. Године 1904. основао је женски манастир на острву Егини, и после
шеснаест година рада на богословији, 1908. повукао се у Егински манастир.
16 Химна је похвална песма и назив јој долази од грчке речи химнос што значи песма. У
Грчкој, химном се називала песма у славу и част богова и певала се приликом приношења
жртава. Стил химне је у складу са садржином: он је узвишен и патетичан. У средњем веку
химна као нарочита врста побожне поезије, била је посвећена Богородици и Христу. Међу
песницима црквених химни истиче се Јован Дамаскин (Димитријевић 1965, 15–16).
17 Богдановић 1992, 263.
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Религиозна песма је надлична зато што извире из једног колективног
осећања које се у византијској философији називало осећањем универзалности или
католицитета (свеопштег). Ради се о методу преласка у другу егзистенцију, поима се
и ствара функцијом метаегзистенције у оквиру нашег физичког бића. И ту се управо
пазило да песник буде достојан своје песме. Песништво је схватано као подвиг,
потпуно саображавање песниковог живота идеалима његовог песништва. Идеал је у
светости, у доживљају светога, нуменозног, сакралног, и то је основни мотив
литургијског песничког стварања које је више него у другим жанровима усмерено ка
успостављању најнепосреднијег духовног односа18.
Бити свет значи носити Бога у свом срцу. Свети Нектарије јe казивао о
Христу зато што је живео Њиме. Он молитвом мисли, молитвом философира,
молитвом ствара у тројединству сазнања, жеље и акције. Кроз њега говоре светлосне
душе великих подвижника православних, посебно Светог Апостола Павла, Св.
Антонија Великог. Свети Нектарије има дар речи, јер има дар саосећања, дар
свеосећања и дар свељубави у искању и сазерцању свечезнутог Спаситеља: нади у
очајању, снази у немоћи, видела у тами. Дар речи несумњиво спада у велике дарове.
Њиме се човек уподобљава Богу који има Своју Реч (Св. Игњатије Брјанчанинов).
Песми претходи неуобичајени Увод у Песму божанске љубави, у виду
сазерцања (као Објашњење Суматре Црњанског), у којем је песник експлицирао
поетику своје песме). Свети Нектарије промишља о боготражитељу који живи у
непрестаном кретању и узрастању, силном стремљењу ка Богу као Св. Апостол
Павле, али и наставник монаха, Преподобни Антоније Велики, који је говорио да се
више Бога не боји, јер Бога воли. Бесконачна и пречезнута Красота Божија
недоступна је људскоме поимању, јер се бесконачно у оно што је коначно сместити
не може, каже Свети Нектарије. Сматра да Бог открива Себе души човековој
постепено, у етапама: у првој, Бог учи душу да га тражи, у другој, душа већ чезне за
њим, у трећој етапи, душа се Њиме наслађује. Категорије чежња и љубав, Свети
Нектарије поима према светоотачком предању: На језику Светих реч „чежња“ се
односи на ствари и лица која су одсутна, док се реч „љубав“ односи на лица која су
присутна. Будући да је по природи невидив и невештаствен, Бог је и Свечезнути и
Свежељени, али, будући да је и Свудаприсутан Који открива Себе кроз Своје
енергије, Бог је, истовремено, и Љубав за оне који већ овде бивају удостојени Њега.
Процес сазнавања је у суштини процес кретања, динамике. Свети Нектарије
реч „љубав“ (грч. ерос, црквеносл. „рачение“) поима у светоотачком смислу, као
делатну, динамичку љубав, која двига душу ка Богу, која се у том двигу
самонадилази. То је огњена љубав према Богу која се пројављује као неутолива жеђ
за Божанским. Божански ерос се рађа у очишћном срцу у коме живује благодат
Божија. Божански ерос се рађа у очишћном срцу у коме је благодат Божија.
Песма има 157 стихова и у њој доминира мотив љубави из којег произилази
мотив даривања.
Љубaв - oд Богa је дaр, благодаћу Божјом што чистој души се даје,
што походи душу и себе јој открива.
Апостол Јован који је осетио дубину и сладост божанске љубави на самом
непресушном извору њеном, пише: да имамо ми љубав к њему јер он најпре показа
љубав к нама (Јов. 4, 19; 4, 10). Бог први дарује, Он је дародавац, Он први дарује
људе Божанском љубављу. Јер оног ко заволе Бога, / први узљуби Бог / тек потом он
18 Димитријевић 1991, 77.
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заволе Бога. Бог од почетка љуби човека, отуда и потиче природност љубави човека
према Богу. Бог има очинску љубав према нама као и према своме Јединородном
Сину. Апостол који је прво гонио и мрзео Христа, пише о љубави: Ко ће нас
раставити од љубави Христове? Жалост или тескоба, или гоњење, или глад, или
голотиња, или опасност, или мач? Али у свему овоме побеђујемо кроз онога који нас
је заволео. Јер сам уверен да ни смрт, ни живот, ни анђели, ни поглаварства, ни силе,
ни садашњост, ни будућност, ни висина, ни дубина, нити икаква друга твар неће
моћи одвојити д љубави Божје, која је у Христу Исусу Гсподу нашем (Рим. 8, 35–39).
Даривање је облик комуникације међу људима, има симболичко значење и
предмет је научне пажње. Модерна антропологија бави се истраживањима о дару као
„тоаталној друштвеној појави“. Петар Милосављевић осветљава истраживања
француског антрополога Марсела Моса (1872–1950) у Огледу о дару, представника
структуралистичке оријентације. У истраживању даривања Марсела Моса, три
обавезе – дати, примити, узвратити, упућују на став о двосмерној комуникацији
путем исказа као друштвеног чина коју је осмислио Михаил Бахтин у проучавању
књижевности. Примарна функција даривања је симболичка и има дубљи значај, јер се
при даривању, како каже Мос, „стапају осећања и личности“: У суштини, то и јесу
својеврсна стапања. Душе се стапају са стварима, ствари се стапају са душама.
Стапају се и животи, и све те стопљене личности и ствари излазе из сфере и
стапају се, што управо и јесте говор и размена19. Мотивом даривања у литератури
(који је чест) могу се изразити сложени односи међу људима када то није могуће
речима. Даривање се може представити специфичним чиниоцима: дародавац–дар–
даровани.
Теолошку есенцију Светог Нектарија уочавамо у промишљању да је
видљиви свет несумњиво откривење Бога:
Божанска љубав
ни у ком засјати неће
без Божијег откривења.
Без дара откривењског
душом не струји благодат
и душа остаје слепа за љубав Божију.
Суштина Бога недоступна је људском сазнању, али Бог мисаони, животворни
огањ, који загрева и оживљава целу васиону, оживљава је љубављу. Каква је љубав
Божанска? Она је делатна, јер када душом овлада, долази до промене: душа тада
одсеца све жеље и осећања, и порив сваки, јер презрења је достојан. Из делова
писама Светог Нектарија упућених сестринству манастира Егине, откривамо ризницу
православних духовних поука у којима је осветлио категорију Божанске љубави:
Будите опрезне када у вашем срцу оснажи осећање љубави. Оно може бити веома
опасно уколико га не подржава искрена молитва, може постати плотско и
неприродно, па самим тим помрачити и спалити срце (...)20 Ја вас не волим зато
што ви волите мене него зато што волите нашег Господа Исуса Христа. Нама је
заједничка љубав према Господу која и чини да вас моје срце воли. Другим речима, та
љубав је оно што нас повезује21. И у стиховима је казао како душа прима љубав, како
Бога прима, јер љубав је Бог:
19 Милосављевић 2012, 109.
20 Хондропулос 2011, 159.
21 Исто, 162.
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И љубав Божанска тад душом овладава,
и мења је сасвим, и својом је чини.
У својим писмима Узљубивши Бога, душа заимава Бога
и љубав њена Божанска
тим се имањем разбуктава.
О, благо души што узљуби Бога,
јер срете се с Живим
Који јој испуни чежњу!
И душа тад одсеца сасвим
све жеље и чувства, и порив сваки
што туђ је љубави Божијој,
као презрења достојан и ње недостојан.
Богољубна душа пребива у радости, у тиховању, смирењу. Душа заборавља
себе, јер Божанска Љубав дарује слободу. Али Бог је извор слободе, од Њега је човек
и добио могућност да буде слободан. Савест, који је глас Божји у човеку,
истовремено је и глас слободе у човеку: Све ми је дозвољено, али све не користи. Све
ми је дозвољено, али не дам да ишта овлада мноме, каже апостол Павле у Првој
Коринћанима, посланици (Кор. 6, 12). Слобода са Богом дарује души смелост,
смелост причешће, причешће – глад. Овде песник стиховима остварује стислки
ефекат градуелности. Димензија љубави је у песми Светог Нектарија светоотачко
познање, категорија песничког израза, певања и мишљења. Метафоричним
казивањем, Свети Нектарије љубав представља: као царство Божје на земљи, мир
међу људима, ону која земљу чини неболиком, људе сједињује са Ангелима, појање
Богу приноси, у свему побеђује, све превасходи, космосом влада, премудро управља
светом. Поетска сазерцања Божанске животворне љубави сублимисана су у
стиховима:
О, љубави, пуното мог срца!
О, љубави, сладосна иконо Исуса Најсладоснијега!
О, љубави, свештени печате ученика Господњих!
О љубави, знамене Најсладоснијег Исуса!
Чежњом за тобом прострели ми срце!
Испуни га благима, добром и ликовањем!
Учини га стаништем Духа Пресветога!
Разбукти га огњем божанским,
и спали му кукавне страсти,
да срце ми постане свето,
и поје ти хвалу непрестану!
Сладошћу љубави своје срце ми испуни,
да љубим једино Исуса,
Најсладоснијега,
Христа Господа мога
и појем Му бескрајну песму
од свецеле душе своје,
од свецелог срца свога,
од сила свих својих,
од свецелог духа свог. Амин!
Ако се запитамо шта је то што ову песму и песника издваја од других,
можемо у речима Светог осетити благост и доброту, милосрђе, састрадавање у
љубави која води ка Христу Спаситељу, у Цраство Небеско. Божанска Љубав је
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свете оце учинила песницима и речи претворила у славопој22. Основни тон
смиреноумља Светог Нектарија пред оним што је недостижно и што се свом душом
својом, свим срцем својим и свом мисли својом љуби, полетан је, надахнут, достојног
израза, живих фигура, обрта и ритамско-мелодијске лепоте23.
Приступ Песми Божанске љубави подразумева уочавање трансформације
филозофске и теолошке у поетску слику. Полифона значења песме одлика су
песниковог стваралачког поступка. Само је песник високог философског и теолошког
образовања могао да оствари складну песничку целину изванредног стила. Особине
његовог стила указују на добро познавање античке књижевности, епске и елегијске
поезије мало познатих грчких песника. Стихови су саткани од епитета којима се
доприноси живости, сликовитости и снази израза: истинита, непрестана, тихана,
љубав овладава душом, закриљује, узвисује, испуњује, разбуктава, оживљује,
укрепљује, способном чини, ослобађа.
Богослов светоотачког подвига и искуства, Свети Нектарије Пентапољски и
Егински је својим животом и делом показао да љубав према Богу искључује сваку
другу љубав. Ко има љубав, има све, и испунио је сав закон. Димензија Божанске
љубави у песми Светог Нектарија је учење о чежњи за сазнањем у којем душа путује
у наднебесни свет, љубав на чудесан начин обједињена са теолошко филозофском
љубављу у Логосу.
Нема стихова који би били ближе Богу и који би то били на узвишенији
начин. Савршенство светог живота за Светог Нектарија био је живот монаха који
смисао налази у умном и телесном труду, у љубави Христовој пребивајући као
земаљски анђео и небески човек.
Поетичка мисао Светог Нектарија, виденије духа има један извор и увир:
Љубав. Истиниту, непрестану. Превечни извор. Ген песников. А у гену Христос.
Песма божанске љубави Светог Нектарија је песма чежње, христочежњивог и
христоносног боготражитеља који силно стреми ка љубави, треперење срца онога
који се у радосном одушевљењу служи једноставним речима да искаже неисказану
љубав. Та спона која нас везује јесте наша заједничка љубав према Христу24. Свети
Нектарије покренут је да забруји песмом блаженства Благом гласу, Очевом Блистању
– Сину. Тада душа даром благодати у себе прима рођену Реч и сама се рађа. Језик
занеми и све је казано одједанпут. Тајна. Tајна љубави, тајна је речи. А кроз речи,
Љубав Неба. Његова снага и Његова песма. Сав створени свет – песма о Њему.

22 Бојовић 2007, 5.
23 Светитељ је написао и једну од најлепших, познатих химни Пресветој Богородици, Чиста
Дјево, Агни Партене, са препевом Радуј се, Невесто Неневесна! Говорио је: Ниједно духовно дело
се не остварује новцем, нити пак зависи од људских способности (Хондропулос, 2011, 143).
24 Свети Нектарије Егински 2011, 162.
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Прилог25
Александрија 15. септембар 1998.
Чланови Светог Синода Патријаршије Александрије и целе Африке,
просвећени Светим Духом и окупљени око Његове Светости Петра Седмог, Папе и
Патријарха александријског и целе Африке, више од века од како је Свети Нектарије,
велики учитељ и отац Свете Православне Цркве, одлуком Синода наше Свете
Патријаршије прогнан из цркве у Александрији, доносимо Одлуку: Којом враћамо у
канонско јединство овог новопројављеног Светитеља нашег века, Светог Нектарија,
враћајући му сва Црквена достојанства и почасти.
Узимајући у обзир да је од Свете Православне Цркве објављено да се Свети
Нектарије уврсти у Диптих Светих због безбројних чуда која се везују за његово
Свето име и да је прихваћен као истински Светитељ у свести свих верних
православних хришћана широм света, ми преклињемо за милост Свемогућег и
Милосрдног Бога.
Патријаршија александријска и целе Африке моли Светог Нектарија да
опрости и Њој и нама недостојнима, као и нашим претходницима, нашој браћи на
Светом трону александријском и целе Африке, за прогонство Светитељево и за све
оно што је због људских слабости и грехова, наш Свети Отац, епископ Пентапољски,
Свети Нектарије Егински, у земаљском животу пропатио.
ПЕТАР СЕДМИ
По милости Божјој
Папа и Патријарх Александрије и целе Африке
са свим члановима Светог Синода

25 Одлука Синода Свете патријаршије, коју је са тугом, надом и трпљењем, за живота
ишчекивао Свети Нектарије, донета је тек више од века по прогонству његовом. После
окончања богословске науке ђакон Нектарије отпутова у Александрију, где га речени
Патријарх рукоположи за презвитера у патријаршијском храму Св. Саве Освећеног
(23.марта 1886. г.), произвевши га ускоро у чин архимандрита, у храму Св. Николе у Каиру.
Оценивши његове способности и врлински живот, Патријарх му повери дужност
проповедника и секретара Патријаршије. Углед, међутим, који он стече за тако кратко
време, и духовна живост коју он изазва у Цркви, не би свима по вољи. Све то, уместо да буде
повод радости, изазва код неких неразумних људи завист. Ови људи успеше да га опањкају код
патријарха Софронија. Они почеше да шире вести како се он спрема да после њега заузме
патријаршијски престо, користећи се народним поштовањем и придобијајући народ за себе.
Да би остварили свој циљ и што боље успели у својој замисли да отстране Светога, покушали
су да упрљају и његов морални лик. Патријарх, авај, поверова тим клеветама, тајно посејаним
као сатански коров, па га без икаквог суда или саслушања, разреши од поверене му дужности.
Прво му дозволи да може остати у патријаршији, али ускоро после тога упути му захтев да
напусти патријаршијски град и да. отпутује куда хоће. Узалуд је светитељ тражио
објашњење за неправедни поступак учињен према њему; без пресуде и оптужбе он би одбачен
и протеран, тако да се целог његовог земаљског живота на њему оствариваше блаженство
Господње: "Благо прогнанима правде ради... (одломак из Житија Светог оца Нектарија
Егинског Чудотворца, у књизи Житије светих за новембар, манастир Ћелије, Београд:
Ваљево, 151–176).
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Сладжана Алексич
ПОЭТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ СВЯТОГО НЕКТАРИЯ ЭГИНСКОГО
В статье освещается поэтическая мысль Святого Нектария Эгинского,
митрополита Пентапольского, декана Ризарийской богословской школы в Афинах,
напечатавшего большое количество книг различного содержания. Чудеса, которые
Господь через него творил, во многих странах прославили имя святителя как лекаря
неизлечимых болезней, чудотворца и исцелителя. Настоящий текст напоминает нам о
его драгоценном, но почти забытом вкладе в богословие, в рамках христологической
литературы.
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НАСТАСИЈЕВИЋЕВА ПЕСМА МИСАО
Апстракт: Овај текст је посвећен анализи Настасијевићеве песме Мисао.
Настасијевић је виђен као песник (мистичког) ослушкивања и (божанске)
светлости. Као песник тишине. Као песник осаме. Симболика његових стихова
херменеутички је сагледана у контексту његових темељних религијских и поетичких
убеђења.
Кључне речи: Настасијевић, ослушкивање, светлост, израз.
Од свих српских песника Настасијевић је највише слушао. Ослушкивао.
Мистичка поетика његове речи била је поетика слушаоца.
Настасијевић није био говорник. Није био ни проповедник.
Био је слушалац. Слушалац, у најдубљем могућем значењу те речи.
Он није смишљао речи. Њему су речи долазиле. Он није мислио своје
(најдубље) мисли. Оне су мислиле њега. Чинећи то, чиниле су га песником.
Био је повучен човек. Ненаметљив и скроман. Никад у првом плану.
Реч му је била јака. Снага његове речи била је у несразмери са његовом
физичком конституцијом. Са његовом социјалном самозатајношћу.
Ником није био вођа. Никога није следио. Ослушкивао је свој унутрашњи
глас. И само је њега пратио.
***
Песма Мисао је о тишини и о светлости. Тишина и светлост су корелати
мисли. Крила су њен атрибут.
Тишином чудно
све ми засветли, крилата походи ме она.1
Мисао се лако креће. Лети. Хитра је, неоптерећена земљином тежом.
Етерична. Догађа се у тишини. Долази са светлошћу.
Твар је необавезује. Ниједан смртник себи је не може потчинити.
Мисао воли осаму. Зазире од буке. Избегава сувишно. Тражи посвећеност.
Слушање у тишини. Помно ослушкивање.
У тишини се најбоље чује.

1 Уп. Настасијевић 1991, 102.
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Нерођених зора
запоју ми петли;
са дна искон-мора
потонула, чујем, брује звона.2
Тишином чујно, овде се, управо, догађа оно (за саму поезију фундирајуће)
чујем. Чујем, шта? Пој и бруј. Нерођених зора поју петли. На дно искон-мора
потонула, брује звона.
И све се то да чути. Не-видети.
Виђење је преплављено светлошћу. Заправо, оно је њом заслепљено.
Настасијевићева је светлост тишине, светлост аналогна светлости Ареопагитовог
божанског примрака.
У њој се не дају разабрати појединачне ствари. Објекти. Они ту сасвим губе
на значају. Настасијевићева светлост, попут Ареопагитове, чини човека слепим
(тачније заслепљеним) за сваку унутарсветску (онтичку) акциденталију.
Настасијевићева је светлост таква да се у њој дају разабрати речи. Она је,
као уосталом и код Ареопагита, сва у служби Логоса.
Логоса који се оглашава, који говори. Који се чује.
Логос светлости тишине је божанска потка мисли. Та мисао није ствар акта
смртничке когниције. Та мисао је дар из даљине.
Хоризонт Настасијевићеве даљине има два симултана изворишта. Прошлост
и будућност. Отуд поју петлови /још увек/ нерођених зора и брује /одавно потонула/
звона са дна искон-мора.
***
Догађа се (заправо, чује се) - императив. Императив гласа Настасијевићеве
(мистичке) светлости тишине.
Адресат тог императива је - мисао. Мисао смртника.
Радуј се,
свему си спона,
покоји у теби сви живе.3
Мисао смртника је она мисао коју мисли смртничка душа. Душа кобно
утопљена у буку и расутост посрнулог света.
Душа која пати. Душа која стрепи. Душа која се нада.
Моћи надати се, подразумева - моћи чекати. Надање је чекање. Стрпљиво
чекање. Ко је у чекању стрпљив, тај није логореичан. Разгаламљен и у празнословљу
расут. Он никог ништа не убеђује. Он, напросто, чека. Нада се и чека. Верује.
Мисао смртника је његова мисао у чекању. Настасијевић не мисли мисао као
спекулацију. За њега је мисао поетска пројекција смисла чекања (смртног бића које
се (упркос својој смртности) нада. Које чека. Које слуша. Ослушкује.
Мисао је та која повезује. Она је - спона.
Отуд оно - свему си спона. То свему си спона је разлог оном - радуј се.
Спона која собом очитује везу између поја петлова нерођених зора и бруја
одавно потонулих звона, парадоксално, представља човечанску пројекцију божанске
тајне. Тајне времена.
Тајне краја времена.
2 Уп. Настасијевић 1991, 102.
3 Уп. Настасијевић 1991, 102.
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***
Хришћанска симболика. Јеванђеље. Реторика благовести - радуј се.
И душа
што тузи склона;
и празнином што
дани засиве, у походе то спрема ти се она.4
Радост, као - покренутост. Радује се, то је - покрени се.
У залеђу покренутости стоје туга и празнина. Туга је склоност душе.
Празнина је испразност времена. Сивило.
Мисао није статична. Мисао је пород покренутости. Поновићу, мисао је
спона. Спона која повезује. Повезивање је кретање.
Стајати, а повезивати, то није могуће.
Мисао није ствар тачности. Мисао је ствар радости.
Настасијевићевој поетици страна је свака тео-логика. Свака доктринарна
нормативност. Свака теолошка апстракција.
***
Мисао (као покренутост) је - чудо. Настасијевић није ни логичар ни
дијалектичар. Он је мистик. Песник-мистик.
Његова мисао је мистичка. Парадоксална. Страно му је свако убеђивање и
заговарање, свако проповодење и заповедање. Расправљање. Тишина је природно
станиште његове мисли.
Настасијевићева мистика је мистика чуда речи. Логоса. Логоса који
(светлошћу) проговара у тишини. У осами.
И чудом,
у непроход ме сплету,
путање се исправе криве;
и радосница суза
ороси ме кам.5
Непроход. Исправљеност кривих путања. Суза радосница.
Камен.
Посреди је - чудо.
Сузом радосницом оросити тврду неосетљивост (камен), то је чудо.
***
Покренутост је - понесеност.
Мисао је та која је понесена. Мисао је та која носи. Камен је супротност
мисли. Док га суза не ороси, он је укопан у својој непокретности.
Окамењеност је смрт мисли. Окамењена мисао је мртва мисао. Никога нигде
она не може одвести.
Непокретност је неосетљивост. Тупост. Сивило и празнина времена, тј.
дана, проживљених у баналности.
4 Уп. Настасијевић 1991, 102.
5 Уп. Настасијевић 1991, 102–103.
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Баналност убија радост. Баналност је површна. Бесциљна. Беживотна.
Учмала. Баналност не мисли. Баналност зазире од мишљења.
Мишљење је претња баналности.
Мишљење је - покренутост.
Та покренутост није механичка. Није ни (апстрактно) појмовна. Логичка. У
начелу ове покренутости лежи дах. Дах пролећа.
И кроз голет ме, у маху,
дах заструји априла.
У самоћи то
не остадох сам:
тајно је кроз потаје моје, знам,
нога њена била.6
Дах осваја простор. Струји. Присуство даха осећа се телом. Кожом. Слухом.
Дах се не може видети. Дах се (као струјање) може чути.
Дах је носећи елемент логоса. Дах је материјални предложак музике. Поезије.
Без даха нема музике. Без даха нема поезије. Мистике.
Настасијевићева идеја самоће подразумева нарочиту осаму. Осаму која
ишчекује дах. Дах тишине који чини саму осаму бременити речима.
Дах - оплођује. Душа је та која бива оплођена. Оплођеност душе, то је
Настасијевићева (поетска) варијација на тему благовести.
Дах је мушкост. Душа је жена. Навеста. Дах улази. Он продире. Оплоди.
Пород ове оплодње је мисао. Радосна мисао. Творачки делатна мисао. Мисао коју
рађа душа, чинећи то у мистичкој тишини божанског примрака бивајући осијана.
Важност преплитања маскулиног и фемининог. Пневматичног и телесног.
Ту је дах. Дах је - Његов. Ту је она. Душа. Нога је - њена.
Траг њене ноге. Стопа. Мисао као стопа душе. Као њен траг. Душе која је
оживела. Која више није неосетљиви камен.
Чудом покренуте душе.
Душе (двоструко) оплођене. Оплођене (божанским) гласом и (божанском)
сузом.
***
Промена. Све је другачије.
Преображење.
И неспокоји
у покој сви оживе.
Са бездана са извора
потеку воде свете.
Благе од срца срцу
вести полете.7
Неспокој постаје покој. Мир. Мир у којем - сви оживе.
Зашто - сви?
Зашто не - све?
Све је шире од сви. Све је - све. Све што може живети. Све што може
замрети. Све што може оживети.
6 Уп. Настасијевић 1991, 103.
7 Уп. Настасијевић 1991, 103.
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Дакле, људи, биљке, животиње.
Сви, то се односи само на људе. Само они мисле. Макар потенцијално, само
они творе. Њима је упућена песма.
Сотириолошка димензија мишљења (односно певања), то је (са сигурношћу
можемо рећи) главна тема ове песме.
***
Душа добива крила. И - светлост.
Светлост је слобода. Радост. Крила су дар. Дар те радости. Дар тишине. Дар
светлости.
За душу постаје могуће - летети.
Мрежи то, и пауку,
злослуто што је плете,
приснива се свила.
Души то,
светли за лет,
тајно израстају крила.8
Паук - Арахне. Парке. Предиво.
Сан.
Мрежа смрти. Демонска клопка. Мрак (паукови зазиру од светла). Фино
предиво. Одсјај.
Сан о - свили.
Свила рефлектује светлост. Враћа је погледу. Није важна боја. Важан је
материјал. Свила.
Одсјај је увек ту. Одсјај светлости који чини могућим лет.
Душа добија крила. Тачније, (тајно) крила јој израстају.
И - она лети.
***
Паучина је претња оном што лети. Свему што лети, па и души. Паучина је замка. Замка за душу која је добила крила.
За душу: задобити крила, значи - задобити мисао. Мисао чини душу
(мистички) о-крилаћеном.
Крилата мисао/о-крилаћена душа. Пород тишине и светлости. Светлости
неприступне.
Паучина је смрт. Свила је чудо.
Свила је застор. Завеса. Паучина поробљава. Свила прекрива и одељује.
Затекнемо ли се између свиле и извора светлости, светлост ће нас обасјати са обе
стране. Светлост изворна и светлост рефлектована.
Светлост изворна је светлост даривана. Светлост рефлектована је светлост
примњена, па узвраћена.
Светлост изворна је божанска енергија. Дарујући светлост, Бог твари
подарује биће. Примајући, па узвраћајући, светлост, попут свиле рефлектујући је,
човек себи самом задобива место унутар поретка божанске икономије.
...дало ти се да би целог себе дао.9
8 Уп. Настасијевић 1991, 103–104.
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***
Бог је - светлост. Уметник је - свила.
Из Бога светлост извире. Уметник је (у тишини) прима. Примивши је у себе
(учинивши је делом себе), потом је узвраћа.
Бог је извор бића. Уметник је, попут свиле, материјал. Префињени
материјал. За разлику од злата које је чврсто, свила је мекана. Истовремено је рањива
и јака.
***
Идеја уметности је (за Настасијевића) свештена. Уметност је ствар
светиње. Њено није да забави. Њено је да пружи. Да - да. Да - узврати.
Узвратити, за Настасијевића то је - изразити.
Шта?
Оно (од Бога) - примњено. Светлост. И - речи. Мисли.
Обредна функција уметности. То је смисао Настасијевићеве мисли. Мисли
као - израза.
Поновићу: затекнемо ли се између свиле и извора светлости, светлост ће нас
обасјати са обе стране. Светлост изворна и светлост рефлектована.
Светлост изворна извире из Бога. Светлост рефлектовану рефлектује, тј.
изражава (свила) уметник.
Настасијевићева идеја литургијског простора. Простора (обредно) смештеног
између надолазеће (изворне) светлости и наспрам ње часно позициониораног застора
од свиле. Израза.
***
Обредна схема. Почетак се поклапа са завршетком. Бесконачност.
Увек је могуће учинити још један круг.
Почетни стихови се поклапају са завршним стиховима. Завршни стихови
могу бити почетни стихови.
Почетни стихови су (можда) завршни. И тако у круг.
Попут мисли, песма (нимало случајно названа Мисао) пулсира
бесконачношћу.
Новим (старим) почетком нове (старе) песме.
Тишином. Светлошћу.
Тишином чудно
све ми засветли, крилата походи ме она.
Нерођених зора
запоју ми петли;
са дна искон-мора
потонула, чујем, брује звона.10

9 Уп. Настасијевић 1991, 58.
10 Уп. Настасијевић 1991, 104.
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Petar Jevremović
NASTASIJEVIĆ AND HIS POEM THOUGHT
This text is concerned with the analysis of the poem The Thought. Nastasijević is
seen as the poet of the (mystical) sens of hearing and of the (divine) light, of quietness and
solitude. Symbolic framework of his poetry is hermeneutically elaborated within the
context of his fundamental religious and poetic ideas.
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ХРИШЋАНСКИ МОТИВИ И ЊИХОВ ОДРАЗ
У ВИЂЕЊУ САВРЕМЕНОСТИ ЈЕЈТСОВОГ
И ЛАЛИЋЕВОГ ВРЕМЕНА (ПОВОДОМ ДЕЛА ПУТОВАЊЕ
У ВИЗАНТ, ВИЗАНТ И ЧЕТИРИ КАНОНА)
Апстракт: У раду се даје компаративни осврт на поезију обележену
Византијом Виљема Батлера Јејтса и Ивана В. Лалића кроз трагање за
хришћанским мотивима који нас воде до универзалне уметничке истине, где не
постоје религијске разлике и опредељења. Упркос модерној песничкој мисли
испуњеној сумњом и иронијом у односу на савремени тренутак, ми ћемо бити
сведоци оне, која је у одабраној поезији Јејтса и Лалића, носилац спасоносне
библијске истине. Јејтс и Лалић тематизују различите видове човековог грешног
постојања када његова душа, изгубивши своју првобитну чистоту, трага за
могућностима спасења, за духовним преосмишљавањем дубоке уроњености у
материјалне токове. Обојица знају да духовног нема изван људског, те да је
уметност њихов најбољи посредник, која, дозивајући у сећање Византију, прониче до
најчистијег израза тоталитета бића.
Кључне речи: савременост, уметност, Византија, канон, грех, спасење,
материјално, духовно
Византија је послужила као извор надахнућа многим писцима и песницима
из сасвим различитих историјских и културних средина, националних традиција,
такође, и коренито различитих поетика. У том контексту Византија је сходно својим
сложеним историјским, географским, верским, националним и културним
претпоставкама постала многозначни симбол у коме су ствараоци могли да пронађу
грађу за најразличитија тумачења.
Ми ћемо направити кратак компаративни осврт на неколике моменте
европске историје обележене упливом Византије и византинизма кроз одабране
тематско-мотивске садржаје у области хришћанских учења поводом поезије Виљема
Батлера Јејтса и Ивана В. Лалића.
Незаобилазни моменат у историји књижевних обрада византијских тема
чини поезија Виљема Батлера Јејтса (1865–1939). У Јејтсовом обимном делу само су
две песме обележене Византијом, обе са експлицитним одређењем у наслову и
непосредним упућивањем на тему у самом садржају. Песме Путовање у Визант и
Визант1, написане 1926, односно 1930. године, настале у различитим временима,
1 Јејтс, 1978.
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међусобно се допуњују, одајући истоветност песничке визије, то јест представљајући
практично две етапе једнога истога путовања, од овоземљаског, телесног и пролазног
ка оностраном, духовном и вечном. Јејтсова заинтересованост за Византију дубоко је
укорењена у његова философско-мистичка схватања историјског процеса, за њега
Византија није место у оквиру једне историјске епохе, већ стање духа које одликује
јединствен склад религиозног и естетичког, и као такво, стоји у супротности са
духовном неравнотежом која карактерише његову епоху и средину. Oн пева о
Византији као месту где се уједињују религиозно, световно и уметничко. Трагајући за
првобитном рајском и поетском постојбином човековом у духу романтичара, Јејтс
тражи место где се смрт наставља животом, а живот смрћу, уочава Данојлић2. У том
смислу, он доживљава Византију као нешто далеко, необично и свето, и на њеним
темељима конструише један други свет, који контрастира свету у коме живи. Он,
попут многих песника заморених од индивидуалног, тражи да се одмори од њега, да
се укључи у оно што не стари и не труне, у трајност. Он ће једрити, бродити за
Византију и стићи у тај град „ума који не стари“, „где ватре горе од ватре рођене“3.
Када је реч о српској књижевности, месту и улози Византије и византинизма
у њој, а посебно у поезији Ивана В. Лалића, поред уобичајеног тумачења које се
позива на традицију, поетску мисао у разматрању ове теме згодно је сагледати у
контексту Јејтсових поменутих песама, будући да је уз историографске подстицаје у
Лалићевој поезији присутна и изразита митско-мистичка компонента.
Усредсредићемо нашу пажњу на разматрање Лалићевог мотивског комплекса
организованог око ове теме како бисмо дошли до саме суштине његовог песништва
која се тиче идеје да је Византија наша веза са традицијом свих традиција, контакт са
коренима европске културе, сведочанство о вези српске и византијске културе,
„симбол континуитета“, она је и део историје која сеже до архетипског; тако је
Византија постављена у средиште његовог песништва, као нама најближе
цивилизацијско језгро, а сам песник је „саздао велику песму медитеранског човека
који хоће да броди међу обалама које су створиле европску културу“4. Оживљавањем
византијског мита, Лалић повезује српску националну културу са њеним изворима
показујући како је Византија метафора за духовну везу европске и српске културе5. И
то заиста јесте спона која оправдава чврсту везу међу ствараоцима, у нашем случају
међу песницима у чијим су одабраним делима друге везе мање основане. Поред тога,
Лалић, у маниру Јејтса, Византију доживљава као врсту духовног азила који је
тренутно уточиште из материјалног егзистирања оптерећеног феноменима зла.
Четири канона6, много више него друге Лалићеве књиге, певају о крајњим
феноменима зла и угрожености, и из такве позиције изговарају да свету. У овим
књигама се не пориче интензивирање зла у свету, али се не пориче ни свет. Канон,
древна и најобимнија форма византијског религијског песништва, јесте облик чији
смисао одговара Лалићевом прихватању света. Свака од девет песама канона заснива
се на једној од девет библијских песама, те њихов месијански смисао и извесност
спасења које се у њима објављује јесте онај разлог због којег се може рећи да свету.
2 Исто, 20.
3 Бркић 1972, 144.
4 Стипчевић 1997, 569.
5 Мада је српска култура заснована на византијској уметности, увек су постојали утицаји и
западноевропске културе. Та поливалентност нашег културног бића била је простор Лалићевог
стваралаштва обележеног синтезом источне и западне културе европског поднебља.
6 Лалић 1997.
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У овоме се налази кључ нашега тумачења изнијансираних поетских форми обојице
песника, Лалић се преко византијских канона враћа извору страха и наде
хришћанског човека, док се Јејтс поетским путовањем у Визант7 духовно уздиже
одбацујући осећај сопствених ограничења, у крајњем исходу, обојица имају ослонац
у хришћанском спасоносном учењу, па ћемо у складу са тим издвојити важније
хришћанске мотиве који нас воде до универзалне уметничке истине где не постоје
религијске разлике и опредељења. Јејтс често посежући за религиозним симболима,
иако није био религиозни песник, у начелном одбијању интелектуалног безверја,
позитивизма, сцијентистичке самоуверености, спонтано верује, верује у имагинацију,
душу, сујеверје, веру. Веру у било шта, веру по сваку цену8. Мада се у случају Јејтса
и Лалића намеће модерна песничка мисао испуњена сумњом и иронијом, претеже она
која је носилац спасоносне библијске истине. Ми ћемо бити њени сведоци и без
тенденције да запоставимо друге естетске квалитете песничких остварења, овога пута
ћемо се определити за филозофко-теолошко тумачење. Лалић је у Канонима
традиционалним канонизованим темама додао савремену тематику двадесетог века
истраживањем феноменологије зла у судбини свога народа. Спојивши универзалне
библијске теме са савременим проблемима човечанства, песник даје модерне приказе
универзалних грехова којима су још више, иако на мање простора, преплављене
странице Јејтсове две наведене песме. Упркос песимизму већине Лалићевих песама у
Канонима, као и у Јејтсовом наизглед мутном алхемичарском стању духа, постоји
светлост искупљења до кога нам је Лалић јасно трасирао пут, односно велика жеља
Јејтса да „у смртним жељама открије бесмртна стања духа, у ништавним прегнућима,
траг вечне наде, а у телесној пожуди, божанску љубав“, издваја професор Донеху9.
Грех и спасење, алфа и омега хришћанског учења, издвојени као апсолутни
мотиви у поезији Јејтса и Лалића, у потпуности су утемељени у библијску причу
која, од Књиге Постања до Откровења, развија мит о Богу и човеку. Тај однос се
развија од Божије милости, преко људског сагрешења до новозаветне могућности
спасења, где је човек од повлашћеног бића на земљи својом грешком пао у немилост,
а потом му је Творац опростио и дао прилику да се поново уздигне. Та силазноузлазна путања људске судбине уз варирање споменутих мотива у две националне
културе са посебним освртом на савремени тренутак, представља окосницу нашег
истраживања. Византија притом представља јасно назначену тематску линију обојице
песника, јер обједињује у себи материјално и духовно као два неразлучива сегмента
стварности. Тиме ћемо песнике довести у недвосмислену везу трагајући за
продуктима уметничке имагинације којом се сирова материјалност трансформише у
хармоничну творевину духа и доказаћемо неретке представе о уметности као
симболу материјалног и духовног.
Лалићево опредељење да у форми црквених канона сагледа сву
комплексност уметности као такве јасно показује стваралачки изазов где насупрот
традиционалној библијско-реторичкој интонацији имамо модеран тон испуњен
сумњом и иронијом, где мешавином традиционалног и савременог језика техничке
цивилизације обухваћеног „гангреном сумње“ коегзистирају реторичко и
колоквијално, а ми поводом свега сагледавамо непроцењиве могућности канона као
жанра наслеђеног из византијске поетике и изванредно песничко умеће којe
7 У систему Визије, још сaсвим неодгонетнутог Јејтсовог прозног дела, за Јејтса је Византија
скоро рај. (Јејтс 2011).
8 Јејтс 1978, 33.
9 Исто, 36.
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узвишене слике библијских ода смешта у свет свакодневице где владају медији,
аутомобили, компјутери, мегаинфлација. Из стихова који следе видимо колико је
Лалићева поезија прожета савременим тренутком који је предсказан стрепњом за
судбину свога народа. „Јер су народ који пропада са својих намера и нема/У њега
разума, већ само упорне наде у правду/Бестрасног Творца − што с разумом нема
везе,/Као и љубав што нема је.“10 Тако песник као део једног народа проживљава
колективну националну несрећу. Стихом из Трећег канона: „Већ предзимско расте
вече/Укључује све телевизоре у земљи Србији...“11 песник нас директно упућује на
свремени тренутак. Моћ медија у последњим страдањима српског народа надмашила
је сва оружја. Слика националне пропасти праћена је сваке вечери на телевизијским
екранима. Подсетимо се да је Лалић Каноне написао између 6. октобра и 20.
децембра 1995. године. Као алузија на актуелне догађаје, 1995. година је једна од
најтежих, пад Западне Славоније у мају, пад Српске Крајине у августу и жестоке
борбе у Босни. Радивоје Микић је прецизно приметио како Иван В. Лалић у свом
песничком поступку спаја конкретну животну емпирију пропуштену кроз лични
доживљај и опште симболичке компоненте12, а ми додајемо да је општи симбол,
заправо, Византија, као јединствено цивилизацијско уточиште. Подтекст друге песме
Трећег канона је укорна песма или Мојсијева злокобна песма пред смрт. Основну
идеју о грешности Јеврејског народа и казну у вези са тим, Лалић је пренео на
судбину српског народа, што је учинио и са религиозним мотивом отпадништва од
вере придружујући га модерним греховима човечанства оличеним у контроверзном
дејству техничких достигнућа и улози медија. Грех, страдање и долазак страшног
суда сагледани су у библијској перспективи као бреме наслеђено због сагрешења
очева наших: „Оци наши згрешише, и нема их, а ми носимо безакоња њихова“ (Плач
5, 7). Док је избављење, спас и нови живот предодређен за оне који верују: „Добар је
Господ онима који га чекају, души која га тражи“ (Плач 3, 25); „Добро је мирно
чекати спасење Господње“ (Плач 3, 26). Православна литургика укорну песму
изоставља при богослужењу током највећег дела године, те се она поје само у доба
покајања и поста. Лалић, међутим, у сва четири канона укључује песму што јасно
указује на људску грешност и одвраћање од Господа, као и на Лалићеву идеју о
покајању грешног народа, коме и сам припада. Универзално значење мотива греха и
спасења потенцирано је праћењем семантичке линије канонизоване укорне песме
која је уткана у нови канон с краја двадесетог века. Актуелизацијом симболичке
библијске слике указано је на незавидно стање друштва које је део нашег „века беса“.
У Библији и библијским песмама дата је драматична историја јеврејског народа, у
Четири канона се полази од ње, али се она универзализује: то може бити, и јесте,
драматична историја сваког народа који траје на танкој граници између нестанка и
опстанка. У Трећем канону, не случајно посвећеном Богородици Тројеручици
Хиландарској, на делу је, чини се, двоструки процес: библијска историја се
конкретизује на судбини српског народа, а затим се српска тема универзализује и
улива у општу, библијску. Јасно је сада зашто Лалић није у своме певању изоставио
другу, укорну песму. Мојсијево гневно обраћање своме народу, његове сурове и
опоре речи опомене које је народ био престао да чује претварају се у другој песми
Трећег канона у прекор песничког субјекта нашем несналажењу, које је сталност у
историји. Песме Трећег канона највише се баве националним проблемом које песник
10 Шеаповић Димитријевић 2004, 149.
11 Лалић 1997, 219.
12 Микић 2000, 98, 99.
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уздиже на ниво универзалних исказа, док у осталим Канонима, варирањем мотива
греха и спасења кроз спајање универзалних библијских тема са савременим
проблемима човечанства, Лалић говори о проблемима економске кризе, пустошењу
природе, идеји новог светског поретка. Цитати и алузије из девет библијских песама
су у Канонима тематски и мотивски преломљени са актуелном судбином
човечанства, српског народа и индивидуалним аспектима песничког субјекта. На тај
начин, Лалић се, као песник, окренуо и егзистенцијалном и историјском злу, а драма
која, у готово свим песмама сажима тематско-мотивске константе Канона одвија се у
моралном, духовном и емоционалном бићу песника.
Пре него што код Лалића сагледамо мотив греха од општег, људског и
националног ка појединачном, индивидуалном и личном, скренућемо пажњу на
Јејтсове сродне стихове. Наиме, Визант, као што је већ наговештено, стоји у
супротности са реалношћу песниковог окружења. Јејтс не пристаје на модерну
цивилизацију, јер у њој види пометњу и посрнуће, неред и безвлашће, скрнављење
свега што је узвишено и лепо, издизање осредњих и безвредних: „Најбољи ни у шта
не верују, док се/ Најгори надимају од жестине“13. Том хаосу супротстављао је
утврђене вредности и поуздане, вечне критеријуме, култ храбрости, опирања и
самоизграђивања. Човек мора наћи пут који ће га помирити са племеном и
универзумом, животом и смрћу, охрабрења нам долазе из различитих епоха и
веровања, запажа Данојлић14. Поетско путовање у Визант припремљено је у песмама
које претходе двема византијским песмама кроз најаву мотива греха и људског
страдања који ће доживети своју јединствену интерпретацију управо у песмама
Путовање у Визант и Визант. На пример песма Други долазак представља визију
уништења једног поретка вредности и указује у великој мери на хришћанске
представе зла и предсказања последњих времена. Звер која се вуче малоазијском
пустињом као да је изашла из тамног Откровења Јовановог. Неман, која хиљадама
година затире трагове човека и споменике духа, Јејтс види као лавље обличје са
главом човека и оком празним, као сунце окрутним. У песмама Путовање у Визант и
Визант није потребна никаква представа зла изван човека самог. Грех и страдање су
до те мере конкретизовани да попримају обрисе грубог натурализма. Млади изданак
човечанства срља у пропаст чије је гесло пошаст, накарадност и извитопереност, те
чија се неукротива слобода духа приказује застрашујућим ономатопејским
представама наказног човека. Млад или стар, људска јединка је само пуко
замешатељство, помама и глиб крвотока. Овакво стање савременог тренутка
указивало би на безизлаз да се не налазимо на простору где коегзистирају
материјално и духовно, који су код Јејтса често два неразлучива пола једне поетичке
мисли у коју песник уноси визију вечног склада и лепоте, а Визант, свети град,
назива острвом вечне младости и блаженства.
Вратимо се Лалићу са променом фокуса од општег ка појединачном.
Суочавајући се са мучним савременим тренутком, песнички субјекат се на путу ка
спасењу и искупљењу налази пред основним питањима хришћанства, која су уједно и
основна питања људске природе, као и са могућностима и немогућностима које јој се
нуде или ускраћују. „Ружно су се сложиле ствари у осмом дану стварања.“15 Сумња
начиње душу, док се међу вољеним стварима појавио раздор. „Ово тело,/Угрожено у
свету опасних привида, и намера/Убилачких; јајоглави Сатана има лични компјутер/
13 Јејтс 1978, 24.
14 Исто, 24.
15 Лалић 1997, 187.
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Од десет гигабајта, уз помоћ којег ми кроји/Капу по својој мери. Лудачку капу,
можда,/Са златним прапорцима. И једну пластичну врећу/Са патент-затварачем.“16
Не само у овом канону, већ укупно Лалићево певање у књизи Четири канона јесте
певање осмог дана. Осми дан представља све дане после седам дана стварања, време
од када Бог гледа своје дело, истовремено и позицију јединке у несавршеном свету
између дана стварања и дана спасења. Човек је мали и слаб, он није у стању да стекне
преглед над целином, какав Бог по природи ствари има. Зло је, сходно томе, само
привидно зло, а кад се сагледа целина, види се да је све због нечег потребно и добро.
Међутим, човек је вечито запитан и загледан и као такав би желео да разуме порекло
зла, а нарочито разлог што је управо он погођен њиме: „Но како лог да ти
стерем/Када се скриваш у тмуше?/Виновник моје си душе,/А тајиш ми твоје мере“17.
Ово нас враћа на Књигу о Јову и дебате које се тамо воде. Зло се и овде тешко
подноси, али најтеже га је поднети када је апсурдно и безразложно. Лалићевом
човеку опхрваном грехом, урођен је модерни сезнибилитет, те он не допушта да се
ствари дешавају без његове интервенције, што је централна тема и византијског
богословља које показује да човекова природа није статична и затворена, већ
динамична. Препознаћемо у оваквим поетским партијама и запитаност самога
песника када је његово морално и духовно биће најнапрегнутије. „У залог дајем ти
блесак/Мог постојања по казни/Ил милости, и сипки песак/Клепсидре што ми се
празни;//Глосе о теби се гложе,/Разум је разјео чула,/Ми смо тумачи расула:/Јеси ли
болестан, Боже?“18 Четири канона, међутим, доносе нам више извесности, али
подједнаку запитаност: Господ је „велики ратник, и највећи Логистичар“19. Он је и
„осорни отац“20, творац чије је дело умногоме страшно, парадоксално и недокучиво.
Канони нас уче да искуство зла, бесмисла, ужаса историје и егзистенције прихватимо
као наслеђени и умножени праотачки грех и да Бога, упркос пробуђеним сумњама,
без престанка славимо. Сам Лалић наглашава да је једна од кључних тема Четири
канона феноменологија зла и његова функција у историји, али и да његов Бог ту није
страшан, него је, по самодефиницији, „онај који јесте“. Он је и „страх и трепет“, као
такав дејствен нарочито у Старом завету, али он је и „Отац и Спаситељ, и
установитељ основног космичког начела − љубави“21.
Код Лалића је Византија оживљена двоструким значењем речи канон,
правим, имајући у виду њено жанровско декодирање у савременом временском
тренутку, као и метафоричким, потврђујући припадност „византијском канону“22.
Када говоримо о утицају византијске традиције на књижевност која настаје вековима
након пропасти Византије, морамо имати у виду да је византијска уметност била

16 Исто, 188.
17 Цитат из песме Као молитва, према: Драган Стојановић, „Поверење у Богородицу“,
(Четири канона Ивана В. Лалића), Књижевна историја, Часопис за науку о књижевности
ХХХVII, 2005, 127, Институт за науку о књижевности и уметности, Београд, стр. 566.
18 Исто, стр. 567.
19 Лалић 1997, 217.
20 Исто, 196.
21 Види: Иван В. Лалић, „Одломци о песничком искуству“ (Из разговора који су са песником
водили Михајло Пантић, Александар Јовановић и др.), објављено у зборнику Иван В. Лалић,
песник, уредио Драган Хамовић, Краљево, 1996.
22 Петров говори о „византијском канону“, означавајући њиме песничка дела, књиге, циклусе
и песме које настају у 20. веку и имају Византију као заједничку тему или концепт. (Петров,
2008, стр. 9).
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једноставно неодвојива од богословља23. У том случају границе канона нису
структуралне и формалне, већ унутрашње и садржинске, међу којe ће песник
„разместити свој страх и своју наду, вративши се преко канона, извору страха и наде
хришћанског човека − Господу и Богородици, али и Староме и Новоме завету“24.
Канони су и настали да буду земаљски одјек песама које анђели певају на небесима,
па би се могло рећи да форма канона сажима Лалићев однос према поезији, култури и
традицији, а његово певање о Византији је поетско промишљање свега тога.
Код Јејтса, запажа Олсон, „Визант није место на мапи већ реч у песми, реч
која означава стање посматрања кад душа проучава себе и тако сазнаје шта сама
јесте“25. Грех, страдање, душа, спасење, богословље, Византија чине спрег појмова
који ће нам помоћи да разумемо деликатне поетске везе између Јејтса и Лалића. То
стање посматрања душе у Јејтсовој поезији није нимало другачије од запитаности и
загледаности Лалићевог човека и од његовог трагања за пореклом зла. Телесна
љубав, страст, сензуалност колико могу бити похвала младости толико су и слике
духовне неравнотеже. „Бића, сва у чулној музици, су глуха/За завештања безвременог
духа.“26 Јејтс равнотежу види баш у односу религијског и световног, уметничког и
свакодневног, приватног и колективног. Иако се мотиви и слике у Јејтсове две
споменуте песме разликују, у обе је централна тема превазилажење проблема
старења, пропадања, и постизање бесмртности које се у једном случају реализује кроз
уметност, а у другом кроз једну врсту прочишћења и ускрснућа душе. Византија
својом богатом религиозном и песничком традицијом, које се стално преплићу,
представља творевину вечности, Јејтс је те 1926. почевши да пише Једрење у Визант,
природно замењивао живе птице Ирске, које су симболисале чулну љубав и
националну борбу, у тренутку када га је напуштала младост, за златне птице са
њиховом трајном песмом.
Јејтс и Лалић тематизују различите видове човековог грешног постојања
када његова душа, изгубивши своју првобитну чистоту, трага за могућностима
спасења, за духовним преосмишљавањем дубоке уроњености у материјалне токове.
Обојица знају да духовног нема изван људског, те да је уметност њихов најбољи
посредник, која, дозивајући у сећање Византију, прониче до најчистијег израза
тоталитета бића27. Они нам одатле поручују да треба славити свет у лепоти и
страхоти његове свеукупности. Лалић у том контексту Каноне завршава у крешенду
завршне девете песме речима: „Достојно јесте славити стварност...“28 Стварност ћемо
једино тако и разумети, сагледавши све њене појавности, које се у поезији наших
песника складно измирују. Поред духовности, постоји још једно важно обележје
Византије које Јејтс издваја и разрађује у поезији: равнотежа и синтеза различитих
елемената, где су супротности у савршеној равнотежи. Основне аналогије у песми −
аналогије природног света и земље, остарелог човека и страшила, света уметности и
Цариграда, као и и вештачки створеног и природног нараштаја − све оне имају исти

23 Мајендорф 2008, 76, 77.
24 Стипчевић 1997, 562.
25 Јејтс 1978, 46.
26 Исто, 110.
27 Целокупна византијска естетика не може се посматрати без свести о њеној религиозној
основи и уопште нерашчлањености филозофског, религиозног и уметничког мишљења, уочава
Бичков. (Бичков 1991, 90).
28 Лалић 1997, 252.
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задатак, уочава Олсон29. Старост и младост искључују једна другу све до тренутка
док не ступе у свет духовног, тада се ублажава младалачка чулност, а старост која је
разрешена чулних страсти, надомештена је уживањем у ослобођењу душе. Душа
најбоље може да спозна сопствену величину у великим уметничким делима која
имају облик бесмртног и непроменљивог и која су вечита човекова тежња на путу ка
духовној смерности. Са идеалима чији је витез и певач хтео да буде, он је, како каже,
сам себи створио „једну готово непогрешиву цркву песничке традиције“, запажа Н.
Кољевић30. Слично Јејтсу, Лалићев савез са светом огледа се у томе што се управо у
граничним ситуацијама егзистенције тражи и уочава милост спасења, она
новозаветна љубав и благодат због чијег се смисла и пишу канони. Лалићеви канони
почивају на уверењу да свет треба славити упркос свему, славити без разлога, рећи
да свету када је то тешко могуће и када то измиче рационалном објашњењу, али не
измиче песничком посредовању и делима љубави. Дела беспризивне љубави имају
порекло у Богу, љубави Творца израженој кроз нову могућност спасења, па је свих
девет песама, библијских цитата уједињено месијанском идејом о човековом паду,
Божијој милости и спасењу оличеном у Богородици и Христу. Четири канона су, како
примећује Александар Јовановић похвала песништву, светлости и спасењу, похвала
човековој несавршености као нужној мери његовог бића, али и похвала поезији која
ту несавршеност именује и слави31.
За обојицу песника уметност представља једину могућност објашњења
савременог света уз помоћ Византије, верског, кулурног и цивилизцијског кода који
нам омогућује компаративно читање, не само Јејтсове и Лалићеве поезије, већ
читање поезије и уметности уопште као обрасце ремитизације односа
материјалног и духовног кроз рафиновану уметничку сублимацију32. Не говори Бог,
стоји у једном од кондака, само кроз пророке и свеце. Он потпуније проговара кроз
уметност, једино она слави свет у лепоти и страхоти његове свеукупности. Оно што
може да се саопшти као последња реч, колико песничка, толико и као реч вере у овом
нашем трагању за неисцрпним одговорима, је чињеница да је веза између поезије
Јејтса и Лалића природно утемељена и условљена имајући за предмет интересовања
многозначни поетски симбол – Византију, а као таква поезија са много изворне снаге
може сведочити о општељудским, егзистенцијалним и насушним истинама у
историји и стварности.
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CHRISTIAN MOTIFS IN THE AGE AND WORK OF YEATS AND LALIĆ
(INSPIRED BY “JOURNEY TO BYZANTIUM“, “BYZANTIUM“
AND “FOUR CANONS“)
The paper is the comparative reflection on Byzantium themed poetry of William
Butler Yeats and Ivan V. Lalic. Process of identifying Christian motifs in their poetry
directs us further to universal, ecumenical truth beyond denominations and religious
compartmentalisation. Despite modernity expressed through doubt and irony over their
times and circumstances the aforementioned Byzantium themed poetry carries the message
of truth and redemption as outlined in the Bible.
Both Yeats and Lalic deal with the quest of the human soul; once deprived of its
original purity it is set on a search for the way to redeem itself and elevate purely physical
existence to higher spiritual levels. Both poets sense that this cannot be achieved beyond
humanity and art as its only genuine medium for communicating the message. Byzantium
as the theme of their poetry seems to successfully reveal the essence of the human quest for
redemption and purity of the soul.
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О НЕКИМ ОРТОГРАФСКО-ГРАФИЧКИМ
СПЕЦИФИЧНОСТИМА ОБЛИКОВАЊА ТЕОЛОШКИХ
НАУЧНИХ РАДОВА НА ЕНГЛЕСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
Апстракт: У раду који следи изложићемо неке ортографско-графичке
карактеристике композиције научних дела православне теологије, првенствено
строгог подстила, на енглеском и српском језику. Разматраће се проблематика
одступањаортографске норме у сакралним текстовима од ортографске норме
енглеског и српског језика у појединим случајевима употребе великог слова при
писању одређених заједничких именица, заменица, чинова светости, титула
свештених лица, еклисионима, иконима, и сл. Обратићемо пажњу и на посебна
ортографско-графичка средства чија је намена да додатно организују и/или
информационо обогате научни текст.
Кључне речи: теолингвистика, ортографија, научни стил теолошких
радова, композиција научног теолошког текста, ортографско-графичка средства,
интертекстуалност.
За већину научних радова из области православне теологије карактеристична
је и специфична употреба великих слова која није у потпуности у складу са
правописном нормом, а не запажа сени конзистентност у њеној примени у научним
теолошким текстовима, па често ни у једном истом тексту, како српског тако и
енглеског језика1. Наиме, начелно ћемо говорити о постојању правописног стандарда
на нивоу религиолекта (православног, у овом случају) који се примењује на
обликовање текстова религијске оријентације, с једне стране, и постојању стандарда
који се остварује у секуларним текстовима, с друге стране2. Реч је о употреби великог
слова код писања неких заједничких именица (нпр. Крст Господњи, Гроб Господњи,
Црква, и сл.); заменица, личних, пре свега, али и присвојних, показних и односних,
које се односе на Христа, Богородицу и Свету Тројицу; теонима – назива за Бога,
Богородицу, Свету Тројицу, као и за придев изведен од именице Бог (Божији);
1 О почецима анализе писања великог слова у сакралном корпусу в. Knežević, Ranković 2014,
38–51.
2 Кончаревић 2009, 11–38.
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атрибута у именима светитеља; чин светости; титуле свештених лица; звања верских
поглавара; еклисионима (Свети Сава, црква Светог Саве); иконима (називи икона);
назива административних јединица; назива припадника религија. Сакрални
ортографски стандард не подудара се увек са правописном нормом српског језика
када је реч о употреби великог слова у писању неких горе побројаних појмова3.
Одступања од норме, тј. чешће прибегавање употреби великог слова при писању
одређених класа речи (првенствено агионима), изразити су маркери религијских
текстова, не само када је у питању обликовање текстова административног,
књижевноуметничког (под)стила религијског стила и неких његових жанрова
(богослужбени, патристички, и сл.), већ и самог научног теолошког стила. Ово
посебно важи за сакрални стандард српског језика, док је у енглеском језику према
општејезичкој норми употреба великог слова фреквентнија него у општејезичкој
норми српског језика, па ове разлике у сакралној сфери енглеског језика јесу мање
упадљиве, али не треба их занемаривати.
Употреба великог слова је модалног карактера, односно у складу је са
ауторовим односом према предмету о коме говори и његовoм конотативном
димензијом. Обележавање великим словом донекле је факултативно и може се
сматрати емоционалним и експресивним средством, чак и у строго научним радовима
теологије. Велико слово доноси додатни садржај – не само у виду емоционалних, већ
и валоризаторских информација. Уз то, у научним радовима осећа се посебна потреба
да се великим словом истакне необухватност, надсазнајност духовних појмова и
категорија и њихова различитост у односу на појаве опипљиве стварности. То је и
разлог шароликости у употреби великог слова, како у српском тако и у енглеском
тексту теолошких научних радова. Управо због овакве разноликости и недоследности
у употреби великог слова, теолошки научни радови могу изгубити на својој
озбиљности и научности. Не би се требало помирити са констатацијом у Правопису
српскога језика да писање великог слова, у оним стиловима у којима се то примењује
као посебна обележеност израза и стилистичко средство, а да би се постигао посебан
утисак (где се, пре свега, у виду има верски маркирани текст), није предмет језичког и
правописног нормирања, посебно кад се истовремено указује на примере измене
правила писања великог слова код оних питања који су „обрађена и разрађена“4.
Постојећа неуједначеност и недоследност у употреби великог слова не приличи
озбиљним научним радовима, а како би се она избегла требало би је озбиљније узети
у разматрање и нормом регулисати употребу великог слова, а где је то нужно
оставити и могућност толерисања „дублета“ – алтернативних могућности. Међутим,
и ова флексибилност требало би да буде сведена на најмањи могући степен. Ово важи
како за српски тако и за енглески језик, с обзиром на то да је анализа корпуса на оба
језика показала сличне карактеристике, тј. не само одступање од прописане
правописне норме већ и варијације у оквиру једног истог текста, што се посебно
односи на радове на периферији научног стила.
Сличности и разлике у употреби великог слова између енглеског и српског
језика, као и специфичности, варијације и недоследности у сваком понаособ најбоље
илуструје компаративна анализа извршена на примеру рада строго научног стила, The
Byzantine Legacy in the Orthodox Church, и његовог превода на српском језику
(Византијско наслеђе у Православној цркви), али и примери у истим језицима из
других радова строго научног стила.
3 Кончаревић 2009, 11–38.
4 Пешикан, Јерковић, Пижурица 2009, 38; 40.
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Присвојна заменица која се односи на Господа пише се великим словом, иако
у речнику Encarta налазимо препоруку да заменице као антецеденси које се односе на
Бога треба писати малим словом (нпр. God in his wisdom…). Тако имамо пример:
If Christ had to die voluntarily, says the Moslem, then the Christians must thank
the Jews for having contributed to the realization of God’s will, since everything which
happens is in accordance with His will.5
Односноупреводу:
Ако Христос није умро својом вољом, кажу муслимани, тада хришћани
морају захвалити Јудејима на доприносу остварења Божје воље, јер све што се
дешава дешава се у складу са Његовом вољом.6
У другом раду строго научног стила – The New Testament: An Introduction –
присвојна или повратна заменица која се односи на Господа пише се малим словом:
It was only through Paul that his converts learned about this “Jerusalem above”
as their “free mother”, but he drew it directly from the words of Isaiah; he was simply
proclaiming “God’s gospel, promised beforehand” by God himself in the book of “his
prophet” Isaiah.7
У српском језику правописна норма није усаглашена када је реч о употреби
великог слова за реч Бог,изведен придев Божији, устаљене перифразе или замене
имена Божијег (Свевишњи, Господ), вишечланих теонима (Света Тројица, Свети Дух)
и заменица које се односе на Бога, док се сакрални стандард опредељује искључиво
за употребу великог слова. Међутим, у радовима строго научног стила на српском
језику имамо шаренило, али и недоследности у једном истом раду, нпр:
Ако је тако, наставља даље Палама, како онда Варлаам мисли да само
једној од ових сила (то јест суштини) припише беспочетност (изједначавајући тиме
Бога са Његовом суштином), а осталима (животу, светлости и слично) не.8
Али наилазимо на недоследности у писању исте речи неколико редова ниже:
Тако Палама, уз помоћ Ареопагита, показује да суштина не може бити
друго име за Бога, него само за једну од његових сила – ону која свему што постоји
даје суштину.9
Или велико слово код показних и односних заменица, а мало код повратне
заменице:
И да би то илустровао, наводи цитирани одељак: „И говорећи са Мојсијем,
Бог није рекао: 'ја сам суштина', него: 'ја-сам-Онај-који-јесте', јер Онај-који-јесте
није из суштине него је суштина из Онога-који-јесте, пошто управо Онај-који-јесте
обухвата у себи васцело битије“.10
Завршавајући ову примедбу упућену Варлаамовом неодрживом
изједначавању Бога са суштином (пошто је овај тврдио да је само једно беспочетно,
то јест суштина Божија), Палама додаје да чак и ако уместо речи „суштина“ Варлаам
користи реч „Бог“ (као што би и требало уколико жели да означи Онога који све ове
силе садржи уједињавајући их на јединствен начин), онда би требало да придеву
„беспочетан“ (άναρχος) дода и израз „по природи“ (φύσει), те да каже: „један је по
природи беспочетни Бог“, да не би помешао Бога Који је нестворен и беспочетан по
5 Meyendorff 1982, 98–99.
6 Мајендорф 2006, 128.
7 Tarazi 1999, 113.
8 Перишић 2001, 42.
9 Перишић 2001, 42.
10 Перишић 2001, 42.

549

природи са светима који су то исто по благодати (χάριτι)11.
Напротив, тврђење да је суштина из Онога-који-јесте, а не обратно, значило
би само то да животворна, сушт(ин)отворна и остале силе Божије потичу од самог
Бога (Онога-који-јесте) као припадајуће Његовој нествореној природи, а нису
створене (тварне) (као што је то, на пример, мислио Варлаам)12.
Не постоји енергија коју би имало само једно Лице Свете Тројице а да је
истовремено немају и друга два, будући да су енергије својства исте им природе.
Тако и Божанска суштина и Божанске енергије те суштине упућују на
БожанскеЛичности, јер је сама суштина Божија лична13.
Бог је, наиме, Бог, био ОнТворац или не14.
Јер, само неколико редова ниже Плотин објашњава да само „ако заиста
постоји неки (тренутак) времена од кога је почео (да постоји), (тек) тада би се у
правом смислу те речи могло рећи да Он ствара себе“, а иначе, ако Он постоји и пре
вечности, то (стварање самога себе) онда треба схватити само у преносном смислу
„склада тог стварања и Њега самог“ (8, 20, 23–27)15.
Али на неким местима у истом раду придев Божански написан је малим
словом, нпр:
И наставља: „Или је свака божанска сила беспочетна, или то није
ниједна“.16
У енглеском језику се заједничка именица church пише малим словом ако се
односи на грађевину, а великим ако се односи на институцију, одређену верску
заједницу, при чему се и придев испред такође пише великим словом, нпр:
After exercising his duties for a while, he retired to the monastery of St. Sabbas in
Palestine and became one of the most famous theologians and hymnographers of the Greek
Church.17 Byzantine polemical literature has largely determined the official canonical
attitude of the Church towards Islam, an attitude which is reflected in the rites of the
reception of Moslem converts to Christianity.18
Именицацрква пише се у српском језику, а у конкретном преводу, малим
словом ако се односи на објекат, грађевину, али великим ако се односи на
институцију. У другом случају се и придев који указује на помесну цркву, типа грчки,
српски, руски, и сл. испред именице пише великим словом (Грчка Црква), нпр:
После извесног времена када је обављао своје дужности, повукао се у
манастир Светога Саве у Палестини и постао је један од најпознатијих богослова и
химнографа Грчке Цркве.19
Сличан став као Лавовљев запажа се и у писмима његовог савременика
патријарха Германа, који је око 720. године још увек представљао званичан став
државе и Цркве о иконама20.

11 Перишић 2001, 43.
12 Перишић 2001, 43.
13 Перишић 2001, 47.
14 Перишић 2001, 46.
15 Перишић 2001, 47.
16 Перишић 2001, 42.
17 Meyendorff 1982, 91.
18 Meyendorff 1982, 102.
19 Мајендорф 2006, 119.
20 Мајендорф 2006, 138.
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Или у раду Евхаристијска теорија личности и православна веронаука:
То значи да и у случају конкретног историјског облика Православне Цркве
од Истока елементи побројаних образаца могу да обитавају узајамно преплетени.21
У раду The New Testament: An Introduction именица church која се односи на
Цркву као институцију написана је малим словом:
And only Paul’s interpretation effectively secured the full membership of the living
Gentiles as equals alongside their Jewish counterparts in the one church of the one God.22
Иако, у речнику Encarta стоји препорука:
Lowercase church unless it is part of the name of a building or religion (We went
to church on Sunday).But: FirstPresbyterianChurch,NativeAmericanChurch.
За разлику од српског језика, где се називи припадника религија и
одговарајући придеви (православни, католички, и сл.) пишу малим словом, у
енглеском је по правилу велико слово, а у писању придеваOrthodox прави се извесна
разлика. Наиме, када се односи на православну веру пише се великим словом, као и
називи за остале вероисповести, али у значењу „онај који следи традиционално
учење“ пише се малим словом.У речнику Encarta стоји:
Orthodox adjective
1. Eastern Orthodox Church: relating to the Eastern Orthodox Church
2. Orthodox Judaism: relating to Orthodox Judaism
Orthodox noun Orthodox (plural Orthodoxes)
member of Eastern Orthodox Church: a member of the Eastern Orthodox Church
Али:
orthodox adjective
following traditional doctrine: following the established or traditional rules of
social behavior, a philosophy, or a faith.
Међутим у раду The Byzantine Legacy in the Orthodox Church имамо следећи
случај:
We know that the spiritual and intellectual encounter of Muhammad and the first
generations of his followers with Christianity involved not the imperial Orthodox Church,
but the Monophysite and the Nestorian communities which made up the majority of the
Christian population in Arabia, Egypt, Syria and Mesopotamia.23
Али нешто потом стоји:
On the other hand, it can be asked whether, in some instances, such Byzantine
interpretations of Islam doctrine as the alleged belief in the spherical shape of God or the
leech as the origin of man, did not, in fact, come from some forms of popular Arab religion
– distinct, of course, from orthodox Islam – which were known to the Byzantine.24
Називи осталих вероисповести, њихових припадника и одговарајући придеви
у енглеском језику пишу се, наравно, великим словом, (за разлику од српског), нпр:
When the Moslem objects to the doctrine of the death of Christ - the person of
Christ is made up of a body and a soul, their separation would mean the disappearance of
Christ as a person - Theodore answers by referring to the Orthodox doctrine of the
hypostatic union which is based upon the unity of Christ’s divine hypostasis which is and
remains, even in death, the unifying factor of all the elements composing the God-man.25
21 Лубардић 2001, 52.
22 Tarazi 1999, 114.
23 Meyendorff 1982, 89.
24 Meyendorff 1982, 101.
25 Meyendorff 1982, 98.
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Или:
Limitations of space do not permit me to do more than offer a few selected examples
illustrating various attitudes of the Byzantines towards the Moslem faith.26
Unfortunately, a close examination of his work reveals very few writings
connected with Islam.27
It follows a description of the sect of the Αύτοπροσκόπται (a peculiar deviation of
Christian monasticism) and precedes the paragraph on the Iconoclasts. In some manuscripts
Islam figures under No. 100 and follows immediately after the Monothelites (No. 99).28
Међутим, нешто даље у тексту налазимо мало слово за исту реч, при чему
речникEncarta бележи само варијанту написану малим словом:
The veneration of the cross is more pronounced, and we know that it was
preserved even by the iconoclasts themselves.29
Даље:
In fact, the contact of early Islam with Christianity involved the Monophysite and
the Nestorian communities, certainly not the Arians, and the appellation ascribed by John
to the Moslems because they cut away from God the Logos and the Spirit, is but a reply to
the Moslem accusation directed against Christians that they are έταιριασταί - “those who
admit partners of God”.30
Of his fifty-two short Greek treatises, most were composed in the form of
dialogues with various heretics encountered by the author (Nestorians, Monophysites,
Origenists) and seventeen are directed against Islam.31
Дефиниције ових термина у речнику Encarta гласе:
1. Nestorian adjective
relating to Asian Christian group: relating to an Asian Christian denomination that
believes that two distinct persons, one divine and the other human, existed in Jesus Christ.
This doctrine was declared heresy in AD 431.
noun (plural Nestorians)
member of Nestorian group: a member of the Nestorian denomination
[15th century. From late Latin Nestorianus, named for Nestorius (AD 428–31),
patriarch of Constantinople, who originated the doctrine.]
2. Monophysite (plural Monophysites) noun
believer in Jesus Christ’s single nature: somebody who believes that Jesus Christ
has a single inseparable nature that is both human and divine. This belief is held by the
Coptic and Armenian churches among others.
[Late 17th century. Via ecclesiastical Latin Monophysita from ecclesiastical Greek
monophusitēs, from phusis “nature”.]
Monophysitic, adjective
Monophysitism, noun
У српском језику користе се мала слова за називе вероисповести
(хришћанство, мухамеданство, католичанство, ислам и сл.) као и за одговарајуће
називе за припаднике датих вероисповести (хришћани, муслимани, католици, и сл.),
па у преводу на српски неких горе наведених примера стоји, нпр:
26 Meyendorff 1982, 90.
27 Meyendorff 1982, 91.
28 Meyendorff 1982, 92.
29 Meyendorff 1982, 107.
30 Meyendorff 1982, 96.
31 Meyendorff 1982, 97.
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Ограничени простор ми не дозвољава да учиним нешто више од
изношењанеколико изабраних примера који осликавају различите ставове
Византинаца према мухамеданској вери.32
Нажалост, исцрпном анализом његових дела долазимо до тога да је мали
број њих који говоре о исламу.33
Од 52 кратка списа на грчком језику, већина је написана у виду дијалога с
различитим јеретицима који су се сусрели са њим (несторијанци, монофизити и
оригенисти), а 17 је уперено непосредно против ислама.34
Међутим, у преводу на српски језик постоје и недоследности:
До краја омајадског периода, ови сиријски или коптски хришћани су били
главни и практично једини представници Хришћанства у калифату.35
И нешто даље:
Тако према патријарховом писму, арапски затвореници у Цариграду могли
су да се моле на свој начин, без било какве принуде да приступе Хришћанству, а са
друге стране, калиф је пристао да не прогања хришћане.36
С друге стране, нико не може да побије постојање, посебно у каснијем
периоду, неке врсте повезаности мухамеданства и Хришћанства на нивоу
духовности и побожности.37
Из горе наведеног јасно је да се неретко срећу и примери употребе великог
слова за назив вероисповести самог аутора и одговарајућих припадника, што је израз
личног ауторског печата. Овде, међутим, и сам преводилац одлучио се да употреби
иницијално велико слово за реч хришћанство као властиту вероисповест, а чак у
истој реченици реч мухамеданство одредио је малим словом. Ипак, ни у овоме није
био доследан кроз целокупни текст превода. У случајевима који следе називе
припадника религија и одговарајуће придеве одредио је малим словом:
Први сусрет мухамеданства и православног хришћанства збио се на бојном
пољу, у ратовима који су почев од VII века Арабљани водили против грчких царева.38
Управо из њих сазнајемо да је постојао добар однос и међусобна
трпељивост у односима муслимана и хришћана, посебно када се зна да су
противници могли оштро да реагују у случају злоупотребе добрих односа.39
Енглески правопис остаје, наравно, доследан:
The first encounter of Islam with Orthodox Christianity took place on the
battlefield. In the wars which since the seventh century opposed the Arabs to the Greek
emperors.40
Називи светих књига попут Курана, Библије, као и светог камена у Меки
пишу се у оба језика великим словом:
But the Qurran is one, even if many copies can be made of it; in the same way,
God is one and three (1528 CD).41

32 Мајендорф 2006, 118.
33 Мајендорф 2006, 120.
34 Мајендорф 2006, 126.
35 Мајендорф 2006, 117.
36 Мајендорф 2006, 140.
37 Мајендорф 2006, 145–146.
38 Мајендорф 2006, 117–118.
39 Мајендорф 2006, 140.
40 Meyendorff 1982, 89–90.
41 Meyendorff 1982, 97.
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John refers to a pre-Islamic Meccan cult of Aphrodite, named Χαβέρ or Χαβάρ by
the Arabs, which survived in the form of the veneration of a sacred stone, the Ka’aba.42
Али један је Куран, Иако је направљено много преписа, а на тај начин је Бог
Један и Тројица.43
Јован говори о преисламском култу богиње Афродите у Меки, назване Χαβέρ
или Χαβάρ како су је звали Арабљани, који је остао само преобликован у поштовање
светог камена, Ka‘ba.44
У енглеском језику именицаapostleпише се великим словом ако стоји испред
властитог имена. У овом случају се испред ове именице налази и одређени члан
„the”,нпр:
The Acts of the Seventh Council seen to suggest that John inherited his father’s post,
for they compare his retirement to St. Sabbas to the conversion of theApostle Matthew, who,
before he became a follower of Christ, was a „publican“, i.e., a „tax-collector“.45
У преводу на српском језику именица апостол пише се малим словом.
Уз властито име светих често налазимо придеве (дескрипторе, локализаторе,
агномене, етнониме) који су нека врста замене за презиме и пишу се у оба језика
NicetasByzantius,
DemetriusCydones,
великим
словом,
нпр:JohnofDamascus,
NicholasMysticus, BacchustheYoung, EliastheNew или у српском: Јован Дамаскин,
Никита Визант, Димитрије Сидонски, Никола Мистик, Вакхо Млађи, Илија Нови, и сл.
У српском језику придев свети различито се пише, наиме, малим словом ако
се налази испред имена светога, а великим ако је у вези са називом манастира, храма,
цркве као грађевине, на Свету Тројицу. У преводу на српски (Византијско наслеђе у
Православној цркви) имамо, нпр:
Ако је Куран позивао на свети рат против „оних који себе описују као
заједничаре са Богом“, тј. хришћана који верују у Свету Тројицу – Византинци су
заузврат оптуживали, попут светог Јована Дамаскина, припаднике мухамеданства
као „претече антихриста“.46После извесног времена када је обављао своје
дужности, повукао се у манастир Светога Саве у Палестини и постао је један од
најпознатијих богослова и химнографа Грчке Цркве.47
У енглеском се исти придев увек пише великим словом:
If the Qurran appealed to a holy war against “those who ascribe partners to God”
- i.e., Christians who believe in the Trinity – the Byzantine retaliated, after the example of
St. John of Damascus, by considering Islam as a “forerunner of Antichrist”.48
Али, исписивањем облика St. Barbaros = Свети Варвар, јавља се
недоследност преводиоца – придев свети у овом случају писао је великим словом а
да се при том не односи на назив цркве или манастира.
Такав случај имамо и у Личност и суштина у теологији светог Григорија
Паламе:
Да ли у теологији Светог Григорија Паламе личност има првенство над
суштином?49

42 Meyendorff 1982, 94–95.
43 Мајендорф 2006, 126.
44 Мајендорф 2006, 123.
45 Meyendorff 1982, 91.
46 Мајендорф 2006, 118.
47 Мајендорф 2006, 118.
48 Meyendorff 1982, 90.
49 Перишић 2001, 41.
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Препоручујемо да се евентуално придев свети пише великим словом када
стоји испред имена првог српског архиепископа, Саве Немањића – Светога Саве. По
нашем мишљењу, овде придев није просто дескриптор, већ је готово постао агионим.
Црквена титула уз властито име у енглеском језику пише се великим словом,
а у преводу на српски стоји мало слово, нпр: PatriarchGermanus, PatriarchPhotius, али
патријарх Герман, патријарх Фотије, и сл. Мада се у сакралном стандарду
примењује велико слово, чак и када је у питању више компоненти титула (нпр.Ваше
Преосвештенство, Његова Светост).
Када је реч о Часном Крсту у српском као и енглеском језику, дата реч пише
се великим, а изузетно ретко малим словом, јер именује уникатан, јединствен појам
(Крст на коме је Господ Исус Христос распет). У речнику Encartaналазимо под
бројем 3. обе варијанте, наиме:
1. Crossorcrosswooden structure Jesus Christ died on: the specific wooden cross
on which Jesus Christ was crucified.
Међутим, у оригиналу на енглеском налазимо мало слово:
And here is an interesting passage concerning the veneration of the cross and the
icons…50
У преводу пак стоји велико слово и по среди је грешка преводиоца који је
требало да употреби мало слово, јер се не говори о Часном Крсту:
Даље следи занимљив одељак који се односи на поштовање Крста и икона...51
Међу анализираним радовима на српском језику строго научног подстила
издвајамо посебно фреквентну употребу великог слова у раду Духовност
православља који се по томе знатно више приближава сакралној норми, а удаљује од
стандардне општејезичке правописне норме:
Није зато без разлога то што свака наша молитва и свако богослужење
започиње обраћањем Светоме Духу, призивањем – епиклезом Духа Светога
Утешитеља.52
Свети Григорије Богослов, у свом познатом V Теолошком слову, каже да се
наше хришћанско благочешће (тј. хришћанска вера и побожност) утемељују у Духу
Светоме, да од Њега и почиње истинска теологија.53
Насупрот томе, према стандардној правописној норми српског језика
правило је да се код вишечланих теонима само први члан пише великим словом (Дух
свети, Свети дух, Света тројица, итд.). Сматрамо да код вишечланих теонима овога
типа стандардна правописна норма српског језика не прати садржину појма, који
управо и захтева употребу, тј. писање великог словасвих чланова теонимау
наведеним и сличним примерима.
Том молитвом Духу Светоме започиње и наша Света Литургија –
Евхаристија Цркве.54Ово нас наводи на закључак да за Цркву Дух Свети Утешитељи
јесте Цар Небески и само то Царство Небеско.55

50 Meyendorff 1982, 107.
51 Мајендорф 2006, 137.
52 Јевтић 1990, 5.
53 Јевтић 1990, 5.
54 Јевтић 1990, 5.
55 Јевтић 1990, 5.
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Подсећам овде на ону познату рукописну варијанту у тексту „Оченаша“,
коју нарочито истичу велики Кападокијски Оци (посебно Григорије Ниски), где је
уместо прозбе „Да дође Царство Твоје“, стоји: „Да дође Дух Твој Свети“.56
Прве 4 главе Откривења у ствари чине једно пророчко виђење Вечне литургије
пред Престолом Божијим, опис и излагање есхатолошке Евхаристије Цркве.57
Исти Симеон каже да су Светитељи, као свети богослови, теолошки
славословили Онога Који их је литургички препородио, то јест, Духа Светога
Утешитеља.58
Да пређемо сада на следећу тачку православне Пневматологије. То је она
истина по којој је правилна Пневматологија могућа и схватљива само у контексту
правилне (=православне) Тријадологије.59
Ова мисијска или икономијска страна („Икономија“ у библијском смислу:
Οικονομια као код Апостола Павла) или улога Духа Светога, показује Његово место
и делатност у општем промисаоном плану или Домостроју Божијем, почев од самог
стварања света па све до доласка реалности будућег века.60
Једном речју, Св. Атанасије Велики и Велики Кападокијци у своме
богословском исповедању полазили су од вечно дате реалности Трију Божанских
Ипостаси и у тој теолошкој перспективи посматрали су и Духа Светога.61
Или како то вели Св. Атанасије Велики: „Света и Блажена Тројица
нераздељива је и сједињена само са Собом... у Оцу и Сину и Светом Духу
богословствена... као што нам је и Господ Исус Христос предао савршенство Свете
Тројице, Која је Једно и Недељиво Божанство“ (Писмо Серапиону I, 14 и 28 и 32).
Или као што додаје Св. Василије Велики: „Дух Свети Собом допуњује Многославну и
Блажену Тројицу“ (О Св. Духу, 18).62
Другим речима, не треба сасвим поистоветити енергију Духа са Личношћу
Духа, иако је енергија (=дејство) недељиво од Делатеља и Дародавца благодатне
енергије.63
Дух Свети као „Невестоукраситељ“ Цркве Христове, остварује се у њој, за
нас у свету, присуство и предокушај есхатолошке Тајне Божије, и само благодарећи
том дејству Духа у Цркви ми се истински причешћујемо Христом Богочовеком,
ступамо у стварну заједницу и општење са Оцем, са Светом и Животворном
Тројицом.64
Тако Дух Свети у теологији Цркве чини Еклисиологију саставним делом
Христологије, Христологију и Еклисиологију тесно повезује до поистовећења, као
што се Христос заиста и поистовећује са СвојимТелом, Дух нас крштава у
Христа,учлањује у Његово Тело, чини нас „сутелесницима и сукрвницима“Његовим,
а то првенствено бива у Светој Евхаристији, која и јесте стварна пројава саме и
последње, есхатолошке реалности Цркве.65

56 Јевтић 1990, 5.
57 Јевтић 1990, 6.
58 Јевтић 1990, 6.
59 Јевтић 1990, 7.
60 Јевтић 1990, 8.
61 Јевтић 1990, 10.
62 Јевтић 1990, 15.
63 Јевтић 1990, 16.
64 Јевтић 1990, 17.
65 Јевтић 1990, 18.
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Јер треба знати да немамо ни самога Христа, ако не прихватимо и не
признајемо да Га је Отац Духом
Светим помазао = учинио Христом –
Помазаником, Богочовеком.66
Јер, можда нико тако као ми православни не зна за тегобе ношења Крста
Христовог и идења за јагњетом Божијим „куд оно пође“, те је баш зато неумесна
било каква „тријумфологија“.67
У датим примерима великим словом писани су не само претходно наведени
теоними и агиоантропоними, који се односе на Богородицу, већ и неке именице
употребљене са суженом полисемијом, односно такве које именују оно што постоји
као једно, јединствену појаву, али су и израз посебног поштовања и личног верског и
емоционалног исповедања, као нпр: Невеста, Црква, Крст (Господњи); али и
именице као што су Апостол (када иза тога долази властито име, нпр: Апостол
Марко), Пневматологија, Домострој, Литургија, Евхаристија, Есхатон, Оци
(Цркве)...; као и придеви: Божији (Царство Божије), чин светости – Свети (када се
односе на Свету Тројицу, Духа Светог), Пресвета (Богородица); ређе се користи и у
следећим случајевима, нпр: Источно/Западно хришћанство, Православна (Црква),
Свети (када се односи на светитеља и када му следи властито име, нпр. Свети
Василије Велики), итд.
У делу који следи изложићемо запажања која се односе на посебна
ортографско-графичка средства чија је намена да додатно организују и/или
информационо обогате научни текст. Ово нас доводи, најзад, и до важне одлике, пре
свега, строго научних радова – интертекстуалности. Сваки научни рад из области
теологије поникао је као производ претходног сазнања и истраживања, и неминовно
се ослања на раније радове и ауторе. Ова интеракција текстова (или њихових делова)
различитих аутора врши се и на плану израза и на плану садржаја. По правилу, сви
облици интертекстуализације морају се видно обележити у датом тексту, мада сам
степен дистинкције између ауторовог и туђег текста може варирати.
Прво, цитат као најпрецизнији облик навођења туђег текста, издваја се у
тексту најексплицитније – графичким маркерима, тј. употребом знакова навода или
измењеним типом или величином слова. Овим јасним формалним маркерима цитат
чува самосвојност и аутономност оригиналног текста у највећој мери. Приликом
уношења цитата у текст користе се и специфични, најчешће устаљени изрази. Следе
примери из анализираног корпуса на енглеском, односно српском језику:
And here is an interesting passage concerning the veneration of the cross and the
icons: “We honor the cross because of the sufferings of the Word of God incarnate. As for
pictures, we do not give them a like respect, not having received in Holy Scripture any
commandment whatsoever in this regard. Nevertheless, finding […] But as for the wood
and the colors, we do not give them any reverence.”68
Неки цитати су од осталог дела текста издвојени увлачењем и умањеном
величином слова, нпр:
Numerous texts testify to this view of himself as merely a servant and of the gospel
he serves as not merely “his” but “the gospel”, something with independent existence and
a life of its own:
Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, set apart for the gospel of
God… For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son… But on
66 Јевтић 1990, 19.
67 Јевтић 1990, 21.
68 Meyendorff 1982, 107.
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some points I have written to you very boldly by way of remainder, because of the grace
given me by God to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service of the
gospel of God… Now to him who is able to strengthen you according to the revelation of
the mystery which was kept secret for long ages but is now disclosed and through the
prophetic writings is made known to all nations, according to the command of the eternal
God, to bring about the obedience of faith – to the only wise God be glory for evermore
through Jesus Christ! (Rom 1:1, 9; 15:15-16; 16:25-27).69
У датом примеру наведене цитате који се нижу један за другим али су у
склопу исте посланице аутор одваја употребом интерпункцијске „три тачке“ да би
затим у загради навео тачно место сваког од њих, и ове референце издвојио знаком
„тачка-запета“.
Или:
The Prayers at the Reception of Catechumens are preceded by the following rubric:
The priest loosens the girdle of the person who desires Illumination and removes
it, and puts it off from him; and places him with his face toward the east, clothed in one
garment only…70
У српском преводу случај је исти, осим што се величина слова не мења и
одељак који је преузет се не увлачи.
У анализираном корпусу на српском, слично томе, наводимо следеће примере:
Он излаже став који може да потврди свака зрела катедра православног
богословља. Ево његових обећавајућих речи:
„Захтев теологије да има власт изнад и против црквене (= еклисијалне)
праксе не може се одржати. Постаје све јасније да је теологија могућа једино као
одраз хришћанског искуства и црквеног живота. Теологија - укључујући и библијску
теологију - никада не може да буде први корак. Она увек мора да буде други корак,
одражавајући црквени живот и, затим, терапевтички образујући. Вера Цркве и вера
конкретног хришћанина стварно претходе теолошкој рефлексији. Ми имамо чисти
облик [...] насиља када једна теологија, у егзегетској области, на пример, себе
усмери према нормама модерне критичко-историјске и егзегетске науке, где она
просуђује библијске исказе, а затим узме да справља правила за веру хришћана са
обзиром на то шта сме а шта не сме да буде (права) вера“.71
А у фусноти стоје подаци о извору:
17
Liedke, Gerhard, The Challenge of the Church to Science and Theology, 43.
Или:
Митрополит пергамски Јован, тим поводом, инсистира да се једном за свагда
успостави права истина око генезе и утемељења појма личности, нарочито у светлу
својатања тог појма од стране натуралистичког и/или секуларног хуманизма:
„Покушај савременог хуманизма да замени хришћанство у свему што се
тиче достојанства човека успео је одвоји појам личности од теологије, и да га
сједини са идејом аутономне моралности или, пак, са егзистенцијалистичком
философијом која је чисто хуманистичка. И тако, премда се о „личности“ и
„личносном идентитету“ данас много расправља, чини се да нико не примећује да је
појам личности, историјски као и егзистенцијално, нераскидиво везан за
теологију“.72
69 Tarazi 1999, 115.
70 Schmemann 1974, 18.
71 Лубардић 2001, 55.
72 Лубардић 2001, 72–73.
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А у фусноти наводи извор:
51
Зизјулас, ЈованД., О људској способности и неспособности,21.
Могу се цитирати делови реченица из оригинала које аутор уклапа у само
ткиво свог текста, са упућивањем на изворе, нпр:
And as early as that break and starting with 1 Thessalonians, he decided to seal
his teaching in writing by sending letters to those churches, knowing that some day he
would die and leave them orphaned, at the mercy of his opponents, who would tell them
that they as Gentiles were still “separated from the commonwealth of Israel, and strangers
to the covenants of promise, having no hope and without God in the world” (Eph 2:12).73
The act of collecting Paul’s epistles for this purpose was the first step toward the
creation of a “fourth (and last) scripture”11 of the “Israel of God” (Gal 6:16), the birth of
what came to be known as the New Testament.74
Или у раду Of Water and the Spirit где се аутор у реченици позива на цитат из
Требника, а наводницима и курзивом издваја позајмљени део:
While exorcising the catechumen, the priest, according to the rubrics, “breathes
thrice upon his mouth, brow and breast”.75
У преводу имамо:
Изгон нечистих духова из оглашеног свештеник чини онако како је то
указано у Требнику: „И дува му свештеник у уста, у чело и у прса...“76
Или се у тексту позива на речи извесног аутора а у фусноти упућује на извор,
нпр:
His uplifted hands indicate that he surrenders to Christ, wants now to be His
captive, seeks the captivity which, according to St. John Chrysostom, “changes slavery into
freedom… drives one from foreign soil and leads him to his homeland, the heavenly
Jerusalem…”77
У преводу на српски примењен је исти овај принцип78.
Из корпуса на српском издвајамо следеће примере:
То је потреба светог подвига поста, молитве, жртве, трпљења, љубави и
осталих дарова Духа Светога, свега оног што Апостол Павле назива „тврдом
храном“ која је неопходна и неизбежна за „савршене“, „чија су чула (и телесна и
духовна) подвигом извежбана за разликовање добра и зла“ (Јевр. 5,14), то јест за
„разликовање духова“ (1 Кор. 12, 10; 1 Јов. 4, 1).79
Његова превасходна тежња јесте у томе да се „утврде критеријуми за
учествовање у моћи, и да се дефинишу границе учешћа“.80
Како објашњава Лидке, ове црквене заједнице „тим структурама прете
тако што бирају да живе другачијим начином постојања“.81
У неким случајевима нема навода већ се за неко тврђење аутор позива на
извор који наводи у загради, нпр:

73 Tarazi 1999, 115.
74 Tarazi 1999, 118.
75 Schmemann 1974, 26.
76 Шмеман 2007, 163.
77 Schmemann 1974, 28.
78 Шмеман 2007, 165.
79 Јевтић 1990, 20–21.
80 Лубардић 2001, 51.
81 Лубардић 2001, 51.
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То најбоље демантује Апостол Павле, нарочито међу бурним и немирним
Коринћанима, које он упорно упућује на Свету Евхаристију као органски састав, као
канонски статус, као организовану установу Цркве (1 Кор. Гл. 10-14, посебно 14,
40), управо благодатну христолошко-пневматолошку институцију Цркве којом се
она конституише као Тело Христово и као видљива организација.82
Оно што цитате научних радова теологије издваја од велике већине радова
осталих наука, јесте могућност да аутор наведе цитат под наводницима (или не), а да
при том не мора да наведе извор, јер су та места (најчешће цитати из Светог писма)
добро познати стручњацима из ове области. Такав је и следећи случај:
Али, с друге стране, динамичко деловање Духа Светога у Цркви чини да
спољашњост институције не гуши и не спречава харизматички пулс живота и
делања чланова Цркве и читаве црквене заједнице, очувава њену есхатолошку
оријентацију и димензију, по којој она у свету „није од овога света“.83
За разлику од цитата, преузимање туђег текста у форми индиректног говора
подразумева виши степен модификације садржаја оригинала, који се приликом
уношења у ткиво новог текста такође мора јасно обележити – најчешће устаљеним
конструкцијама, пре или после преузетог, препричаног текста. Индиректан говор је
чешћа појава у научним радовима него што је то случај са дословним навођењем, а
честа је и комбинација ове две форме у следу реченица, нпр. у раду Личност и
суштина у теологији светог Григорија Паламе:
Ако је тако, наставља даље Палама, како онда Варлаам мисли да само
једној од ових сила (то јест суштини) припише беспочетност (изједначавајући тиме
Бога са Његовом суштином), а осталима (животу, светлости и слично) не. И
наставља: „Или је свака божанска сила беспочетна, онда је само она нестворена, а
остале су, будући да имају почетак, створене.84
Теолошки научни радови такође се служе посебном „апаратуром“, која је
готово стандардно обележје њихове писане форме. Тако се аутори неретко служе
масним словима (полуфетом), курзивом, подвлачењем речи или сегмента како би
издвојили одређену реч или конструкцију и тиме у виду личног невербализованог
коментара указали, на пример, на ново, измењено значење речи, игру речима, страну
реч, и сл. У сличне сврхе употребљавају се и знаци навода, као и варирање типа и
величине слова у истом тексту. За уношење секундарних информација, илустрација и
сл. користе се и заграде, поред њихове поменуте употребе (наиме, за упућивање на
друге или поменуте изворе). Као би се указало на след аргумената или у сврху
класификације користе се и цифре (арапске и римске) и слова (велика и мала, писана
и штампана).
Поред општеприхваћених скраћених облика за називе делова Светог писма у
енглеском и српском језику, у научним теолошким радовима налазимо још један вид
упућивања на ове делове. Наиме, наслови се скраћују употребом именааутора
цитираног Јеванђеља или, у случају Посланица, имена народа којима су оне упућене
а који су саставни део наслова дате посланице. Тако се Mark у раду TheNewTestament:
AnIntroduction користи у значењу GospelAccordingtoMark, а да се при том на овo не
скреће пажња читаоцу ни речима нити се ставља под наводнике, што је посебно
случај у строго научним радовима када је у питању стручна читалачка публика:

82 Јевтић 1990, 19.
83 Јевтић 1990, 19.
84 Перишић 2001, 42.
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Therefore if Mark was addressed to one reader, that person was “the official,
public reader” of the gathered community.85
In other words, Mark was conceived as scripture.86
Уместо пуног назива TheEpistletotheGalatians/Philippians (Посланица
Галатима/Филипљанима) у теолошким научним радовима користи се скраћеница за
ове наслове познате стручњацима дате области, наиме наводи се само други део
наслова – Galatians/Philippians (Галатима/Филипљанима):
Of these letters, only in Galatians and Philippians is the argument itself closely
interwoven with personal data about Paul as an apostle, thus making the author’s own
history and experience a kind of “gospel story”.87
Компаративна анализа теолошких научних радова на енглеском и српском
језику омогућила нам је да пратимо извесне сличности и разлике у два језика и
донесемо извесне закључке. Учесталост у писању великог слова, али и недоследност
у употреби код истих речи у истом тексту, повећава се у радовима који се ближе
периферији строго научног стила, посебно у радовима научно-популарног стила.
Међутим, одлука о употреби великог слова која одступа од општејезичке правописне
норме истовремено је и ствар личног ауторовог опредељења и израза. Сам читалац
такву разноликост у употреби великих слова не доживљава као нешто необично, па
ни „неписмено“. Стиче се утисак да свако према свом нахођењу, тачније осећају (јер
се управо о осећају овде и ради) доноси такву одлуку. Теологија је специфична наука
и у том смислу што не само што се разноликост и неконзистентност толерише већ се
она као таква често и не „примећује“. Међутим, теолошки научни радови имају своје
посебности, а једна од њих огледа се у специфичном облику интертекстуалности –
честој употреби цитата под наводницима без навођења извора, што иначе не приличи
научним радовима, али се овде прихвата и подразумева и готово је маркер научног
излагања.
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Ivana Knežević
Zoran Ranković
ON SOME ORTHOGRAPHIC AND GRAPHIC CHARACTERISTICS
IN SHAPING THEOLOGICAL SCIENTIFIC WORKS IN ENGLISH
AND SERBIAN LANGUAGES
The essay deals with the issues of deviation of the orthographic norm in sacred
writings from the standard orthographic norm of Serbian and English languages in some
cases of the use of capital letters. Special attention has also been paid to the analysis of
specific orthographic and graphic elements which are used to additionally organize or
provide more information to a scientific text. Theological scientific works tolerate or even
do not “notice” the diversity and inconsistency. However, theological texts have their own
particularities, one of which being the specific shape of intertextuality, i.e. frequent use of
citations with quotation marks without mentioning the source. This is rather acceptable and
understood being almost the marker of the scientific presentation.
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ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА ДОМА МОЛИТВЕ
Апстракт: У овом раду приказана је провера теорије у пракси на примеру
пројектовања православног храма, формирање архитектонског модела храма, као и
приказ методолошких поступака процеса пројектовања. Структура активности
подељена је у три фазе. Анализа задатка чини прву фазу, концепти решења другу, а
у трећој се представљају опредељења и развој пројекта.
Кључне речи: црква, дом молитве, архитектура, процес пројектовања.
Увод
Процеси стваралаштва
Идеја пројектовања православног храма садржи тражење архитектонског
решења и примену задатих (или блиских) знакова који могу да припадају неком
периоду хришћанског градитељства, светим списима или сопственом погледу на
храм уопште. На архитектонску идеју утичу програм (човекове потребе и пројектни
задатак), место (природни и створени услови) и време (друштвено-културолошки и
техничко-технолошки услови). Архитектонска функција храма као грађевине је
веома једноставна. Стварање идеје која одговара намени сакралног објекта у основи
одговара настанку музике, речи или слике. Начин на који архитект успоставља однос
са Богом и храмом у себи одређује концепт архитектонског решења.
Као што речи љубав и слобода, тако и реч стваралаштво покреће чула и
изазива емоционалну напетост, занимање за питања: зашто стваралаштво и откуд
долази. Може се рећи да је сваки облик људског живота стваралаштво, јер је у самој
природи човека, који је стваралац, а самим тим и творац. Стваралачке људске
активности могу се разврстати у групе, по природи блиских делатности.
„Једно дело, што се тиче онога који га је створио, није ништа друго до стање
једног тока унутрашњих трансформација. (...) Из најсигурнијих пропорција, и поред
најфинијих вага и тегова, из рачуница и дедуктивног мерења никада не следи тачан
резултат. Те се пропорције не могу израчунати и такве се ваге не могу направити.
Пропорције и ваге нису изван уметника већ су у њему, оне су оно што се може
назвати осећање границе, уметнички такт-својства која су уметнику урођена и кроз
надахнуће уздигнута до генијалног откривења.“1

1 Valeri 1980, passim.
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„Не постоји модел по коме би се уметност могла мерити и доживљавати. И
уметник и уживаоц уметности морају стално да траже, да иду даље, да се
трансформишу (уметник путем креације, посматрач током рецепције) кроз негацију
већ стеченог искуства и трасирање нових начина израза.“2
Феномен стварања ствари се прати кроз философију, науку, уметност и
идеологију. По М. Лојаници извор процеса стварања се не може чулно опазити нити
идентификовати. Због тога проучава однос између ЈА и СВЕТА кроз философска
тумачења од Хелена до савременог доба. Занимајући се за питање човековог
стваралаштва, па тиме и стваралаштва у области архитектуре, долази до питања о
схватању човека.
„Архитекти и зидари су извођачи. Можда је то прави разлог што
средњевековни мајстор није потписивао своје дело. У ствари, архитекте су
распоређивали темеље цркава, а зидари зидали. Стварање је духовни чин. Ауторство
је у промисли, имагинацији и броју, знању и значењу, лепоти и моралној
одговорности. Храм је рукотворина. Умирање човекове тежње за савршенством је
свесно опредељење да се граде нескладни, расути и збркани облици – сви ти процеси,
сматра Берђајев, карактеристичне су одлике људског живота и стваралаштва у
нововековној историји.“3
Проблематика архитектонског процеса пројектовања
Проучавање процеса пројектовања је изазвано жељом и потребом да се
унапреди радни процес. Архитекти су се суочили са сложенијим и озбиљнијим
задацима, који су захваљујући том проучавању превазишли професионалне оквире и
скренули пажњу на своје социолошке, еколошке, политичке и друге аспекте. М.
Лојаница наглашава да је читава активност усмерена на једно питање, а то је како
архитектима дати у руке савршеније оруђе за рад. Требало би приметити да су
питања једне струке неизбежно привезана за шири, оквир друштвено-историјских
питања. Актуелна збивања утичу на све сфере човековог живота и рад, па се
рефлекују и на архитектуру. Њихова последица су противуречја између знати и
умети, радити и присвајати, хтети и моћи, имати и бити4.
Детаљнијим проучавањем историјских чињеница може се доћи до тврдње да
унутрашње одлучивање у самом аутору одређује сваког ствараоца или као уметника
или као комерцијалисту. Праћење поступака одлучивања архитекте у процесу
пројектовања је од велике важности за одређивање правца којим се стваралац креће,
а препознавање сличних идеја је потврда процеса деловања, која, даље, мотивише
обликовање основне идеје.
„Вербализација искуства стеченог практичним радом уметнику самом може
да буде од користи, у смислу кристализације поступака и формулације појмова.
Комплексни поступци замишљања, планирања, реализације и постојања уметничког
дела се кроз вербализацију понекад појашњавају, освешћују нешто чега уметник сам
није био свестан. Стваралчки процес се састоји од систематског ископавања дубоко
личних димензија. Динамика процеса стварања најлакше се чита кроз скице и
белешке трансформације идеје која сазрева кроз време. Стога је систематизација и
организован методолошки приступ делу у самом процесу стварања пожељан.“5
2 Николић 2010, 5.
3 Фолић 2013, 231.
4 Лојаница 2001, passim.
5 Николић 2010, 8.
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„Уметност, у правом смислу, јесте начин прављења дела према извесним
методама добијеним било учењем било инвенцијом. А методе су тачни и одређени
путеви који обезбеђују исправност нашег делања.“6
„Природно је стога да се из тог питања о схватању човека очекују и наше
професионалне консеквенце. (…) Два типична модела архитектонско-пројектантског
понашања – артистички и нормативни – међусобно се разликују управо по начину на
који се види сопствена улога, те по степену преваге рационалне или интуитивне
компоненте.“7
Артистички модел се ослања на доживљајну сферу. Носи у себи оспасност
пренаглашавања формалистичких карактеристика, јер је виђење проблема
субјективно, па има честе конфликте између архитектуре и друштва.
Нормативни модел се ослања на нумерички податак о средњој мери захтева.
Систематски елиминише ирационалну компоненту и концентрише се на техничке и
економске аспекте. Његова опасност су фаворизовање стереотипа и дехуманизација
човекове околине.
Критичко-теоријске анализе радног поступка архитеката, започете
шездесетих година прошлог века, разматрају могућност утицаја на процес
пројектовања. Концепти теорија и методологије пренете из других области имају за
циљ повећање снаге радног пројектантског процеса и оспособљавање актуелних
задатака времена. Једино схватање техника и методолошког приступа стваралачком
процесу могу стварно допринети његовом побољшању. У супротном, проучавање
архитектонског пројектовања постаје круто ограничење, које поништава основну
унутрашњу стваралачку искру.
За почетак проучавања процеса потребно је дефинисати појам пројектовања.
Историја бележи различите приступе, самим тим и групе сродних идеја. Сажета и
целовита дефиниција покушава да одреди пројектовање као стварање вештачког.
Тако Џонс мисли да пројектовање иницира промене у системима које је створио
човек, док за Арчерa, пројектовање решава проблеме ради постизања извесног циља.
Друга група дефиниција подржава традиционалну артистичку компоненту, па се
пројектовање састоји из креирања идеје и описа предложених артефаката. По групи
сциентистичких дефиниција, пројектовање је примена научних принципа у сврху
испуњења задате функције са максимумом економије и ефикасности. Тврдња да су
сами осећаји неспособни да делују, исто као и размишљања, а да је пројектовање
мисао и осећај истовремено, припада групи дефиниција у којима се покушава
превазилажење конфликта. По Џонсу, метод пројектовања је, пре свега, начин
помирења конфликта који постоји између логичке анализе и креативне мисли. Може
да се каже и да је пројектовање симбиоза између поетске имагинације и научне
методологије8.
По И. Петровићу, цео процес пројектовања може се посматрати као
доношење једне одлуке. Састављен је од секвенцијалног, али и истовременог
доношења различитих типова комплексних одлука, а решење или усклађивање
доводи до коначног резултата, односно пројекта. У том процесу понекад резултати
једних одлука искључују резултате или доношење других, а дешава се и понављање
процеса одлучивања због настајања нових информација. Комбинације елементарних
одлука могу бити серијске, са повратном везом, паралелне и хијерархијске.
6 Stravinski 1996, 13.
7 Лојаница 2001, passim.
8 Исто.
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Рационално доношење пројектантских одлука има за циљ свођење избора могућих
решења на минимум, под условом да постоји критеријум избора решења.
„Одлучивање је бирање између алтернатива, односно њихових последица. Некада је
последице лако предвидети, некада је то немогуће. (...) Према томе, важни концепти
одлучивања су: мерење алтернатива, системи вредности на основу којих се врши
мерење и неизвесност ситуације доношења одлуке.“9
Сакрална архитектура
Истраживање сакралне архитектуре је задовољство и напредак духовних
трагалаца који се баве архитектуром. Највећи допринос религији, један архитекта може да постигне изградњом новог храма, који својим постојањем представља допринос народу. Р. Арнхајм10 је стално морао да прави разлику између успешних и неуспешних зграда зато што само најбољи примери илуструју визуелна својства неоптерећена случајностима. Функција цркве је општепозната и увек иста, а ипак постоји
мноштво различитих објеката. Истраживање нашег наслеђа је почетак размишљања о
облицима и функцијама овог времена, потребним за пројектовање храма, па може да
се каже да овакво истраживање има и дубоко лични подстицај.
Циљ овог рада може се сажето одредити овако: провера теорије у пракси на
примеру пројектовања православног храма, формирање модела храма који је
прилагођен садашњем времену, као и приказ методолошких поступака процеса
пројектовања. Структура активности подељена је у три фазе. Анализа задатка чини
прву фазу, концепти решења другу, а у трећој се представљају опредељења и развој
пројекта.
Почетна претпоставка је да истраживање процеса пројектовања, који се
описује у раду, доприноси решењу задатка.
„Уметник најпре мора да покуша да промени свој положај, тако да спозна своју
уметничку дужност, и, такође, у вези са тим и себе, и да се сматра – не господарем
ситуације већ слугом више сврхе, чије су дужности прецизне, велике и свете. Мора да се
повуче и задуби у сопствену душу, да ту сопствену душу пре свега негује и развија како
би његов спољашњи таленат имао шта да одене и да, као изгубљена рукавица са неке
непознате шаке, не би био празан несврховит привид руке.“11
„Узалудно је ту тражити неку естетичку доктрину, филозофију уметности, у
ствари романтичан опис патњи које доживљава музичар порађајући своје дело, или
свог блаженства када га посети муза инспираторка. За мене, као музичара ствараоца,
компоновање је свакодневна дужност коју сам позван да обављам. Ја компонујем
зато што сам створен за то, и што не могу без тога. Као што сваки орган закржља ако
није непрестано активан, тако и композиторове способности слабе и умртвљују се
кад нису подржање напором и вежбањем. Лаик мисли да је за стварање потребна
инспирација. То је заблуда. Далеко сам од тога да негирам инспирацију! То је
покретачка снага која се може наћи у свакој људској активности, и која никако није
монопол уметника. Али, ова снага развија се само онда када неким напором ступи у
дејство, а тај напор је рад.“12
9 Petrović 1977, passim.
10 Rudolf Arnheim (1904–2007), немачки гешталтни психолог и истакнути проучавалац
визуелних уметности, теоретичар филма и уметности.
11 Kandinski 1996, 136.
12 Stravinski 1996, 49.
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Процес архитектонског пројектовања
Aнализа задатка
Скупљање низа података, њихово тумачење и објашњавање, размишљања и
стално дружење са задатком припадају првој фази пројектовања. Може се поделити
на три групе које додатно описују природне, технолошке и техничке утицаје
пројекта. У основи оваквог упознавања са пројектним задатком је ефикасна
методолошка матрица, која треба да помогне бољем решавању задатка и повећају
сигурност и ефикасност у појединим фазама рада. На почетку се скупљају подаци и
региструју чињенице. Затим се бирају оне чињенице које су од посебног утицаја на
будући пројекат, које се анализирају понаособ и међусобно. На крају се ради мали
оглед, покушај удаљавања из конкретног оквира ради уопштавања.
Изучавајући овакву методологију сазнајемо како да приступимо било ком
задатку архитектонског пројектовања. По Н. Цекићу13 постоје правила приступа
сваком архитектонском задатку и они чине предуслове за пројектовање: закони
везани за подручје пројектовања и изградње у простору, инвеститор (клијент који
наручује и финансира пројекат), инвестиција (новац потребан за остварење пројекта),
локација (простор за изградњу планиране грађевине), програм (стручна подлога за
израду пројекта која се сатоји од пописа простора и површина које пројекат треба да
садржи и опис начина функционисања објекта), пројектант (технички инжeњери
предвођени архитектом), пројекти (урбанистички план, локацијска дозвола,
архитектонска скица, идејно решење, идејни пројекат, главни пројекат, извођачки
пројекат и пројекат етажирања), дозвола (локацијска дозвола и грађевинска дозвола),
комунална инфраструктура, припрема земљишта, консалтинг и надзор.
„Пројектовање се састоји од архитектонске анализе, стварања концепције и
њене разраде кроз архитектонску синтезу. Успешном пројектовању можемо
приступити тек када нам локални закони и прописи то омогућују. Дакле, земљиште
на коме би инвеститор хтео да гради требало би да буде грађевинско земљиште, тј. да
на њему може бити дозвољена градња.“14
Требало би дефинисати неколико ставки пре него што се почне са
пројектовањем: однос између архитекте и инвеститора, програм пројекта и рок
израде пројекта. Уобичајен начин решавања оваквих релација представља пројектни
задатак, који треба да уради инвеститор, јер он потражује израду пројекта. Ова
почетна фаза је веома битна, али се често занемарује, што аутоматски оправдава
измене настале у процесу пројектовања, извођења и функционисања објекта.
У овом раду дефинисање пројектног задатка, ради паралелне провере теорије
у пракси, одређује даљи ток истраживања. Истовремено представља документовање
ситуације за време истраживања, као и начин да се обликују дугогодишња
размишљања о пројектовању православног храма. Иако је ниво искуства аутора
приближнији описивању и истраживању процеса пројектовања великих мајстора,
препознавањем нагона за стварањем, аутор сам себе свесно доводи у неповољну
ситуацију са циљем личног напретка мењањем дате атмосфере у најпогоднију и
најповољнију. Пројектни задатак, због свега наведеног, формулише се једноставном
реченицом: Пројектовати православни храм на Старој планини. У циљу
успостављања равнотеже у односима Цркве и архитеката, аутор одлучује да сам буде
13 Cekić 2009, passim.
14 Cekić 2009, II-1.
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и наручилац посла и пројектант, сам себи инвеститор и финансијер изградње храма,
који ће бити отворен за свакога. Поред законских прописа државе у којој се гради, за
изградњу православног храма потребан је благослов свештеног лица који је задужен
за парохију у којој се планира објекат. Пошто се пројектовање и изградња задатка
трансформише у личну сферу, од аутора се очекује да изабере ситуацију достојну и
погодну за комуникацију са свештенством Српске православне цркве. Таква одлука
илуструје почетак процеса пројектовања, у ком се осликава (не)спремност
пројектанта да прати уобичајени развој тока догађаја који су карактеристични за
пројектовање једног храма. Аутор је свестан суштинске карактеристике храма –
литургије храма. Истовремено, није заборављена реалност да у пројектованом храму
неће бити уобичајене литургије, с обзиром на то да се место објекта налази далеко од
насељеног места. Како такав пројекат има духовни смисао, без утврђене везе са
Црквом, која се можда и прижељкује, назив пројектног задатка се коригује –
Пројектовати дом молитве на Старој планини. Намера аутора да оствари мистичко
сједињење Бога и човека је заправо лични основ овог истраживања. Од њега се
заправо може очекивати да тек у новој ситуацији примени стечено искуство, не у
оквиру самокреираних канона, већ у хармонији са правилима грађења православног
храма.
Експеримент настао низом одлука пројектанта, има за циљ проверу познатих
знакова, прихватање одређених сибмола у формирању архитектонског модела храма.
Праћење овог процеса, са стално измењивим фокусом, више припада методологији
архитекотнског пројектовања него истраживању односа православље и уметност.
Базу тог процеса чине архитектура и облик храма:
„Моје очи гледају нешто што исказује неку мисао. Мисао која зрачи без речи
и звукова, једино призмама повезаним између себе. Те призме су такве да се на
светлости јасно разликују. Ти односи немају везе са нечим обавезно практичним или
дескриптивним. Они су математичка творевина вашег духа. Они представљају језик
архитектурe. Са мртвим материјалом на основу програма мање или више
утилитарног, који ви превазилазите, успоставили сте склад који ме је узбудио. То је
архитектура.“15
„Новозаветни Храм је свештени простор за вршење Литургије.
Најсавршенији облик хришћанског храма постигао је Антим Тралски подигавши, са
својим сатрудником, Свету Софију у Цариграду. Њен ктитор, цар Јустинијан –
узвикнуо је: Соломоне, победио сам те!“16
Природне и историјске карактеристике
Прва етапа пројектовања је прикупљање података или инкубација.
Архитекта има нужно, али не и довољно знање о задатку. Загревање за задатак је
најбоље започети прикупљањем што већег броја чињеница уз непрестано преношење
својих мисли на папир, путем цртежа. Треба направити што садржајнији извод
података о природним и изграђеним карактеристикама терена на коме је предвиђена
изградња објекта. Сви подаци служе бољем упознавању терена, али неће имати
једнак утицај на пројект. Неопходно је издвојити извесне чињенице које су од
значаја. Њихова анализа ће значити „издвајање суштине, бити, карактера или духа
локације, дакле оних ствари од чијег доброг разумевања зависи хоће ли пројектовани
15 Le Korbizije 2006, 52.
16 Крстић 2004, 170.
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објекат срасти са околином, складно је функционално, просторно – пластично
допуњавајући или ће у тој околини остати незграпно – страно тело.“17
Прва издвојена целина природних карактеристика су биоклиматске
карактеристике. То су издвојени подаци о оријентацији, температури, осунчању,
ветровима и вегетацији који чине прегледну карту биоклиматских утицаја који могу
бити мање или више повољни за пројектовање на задатој локацији.
Геоморфолошке карактеристике чини рељеф терена, који је одлучна
карактеристика код избора локације и код конципирања објекта. Рељеф се анализира
са становишта техничких (степен, смер, нагнутост терена) и перцептуелних својстава
(пластичне карактеристике – равно, конкавно, конвексно; и визуелни капацитет –
сагледава се потпуно, делимично, не сагледава се). Предност која постоји у пејзажу је
предност по питању визуелних карактеристика објекта.
Путеви, обрада земље, куће и остале интервенције људском руком изведене,
утичу једнако као и природни фактори. Међу изграђеним облицима од нарочитог
значаја су „аутентичне традиционалне грађевине чији духовни статус надраста све
остало без обзира на величину грађевине. У тим аутохтоним облицима сажете су
поруке простора које чине културну подлогу од примарног значаја.“18
Након анализе, дигресија има за циљ одвајање од конкретног пројектантског
задатка, привремено напуштање његовог оквира ради бољег и јаснијег сагледавања
општих питања која се садрже у пројекту, али га тематски далеко превазилазе. Она
треба да доведе пројектанта до извесних уопштавања, формулација неких начелних
гледишта, концепата и убеђења. Истовремено може да буде контрола или провера
концепата који већ постоје.
Програматско уопштавање је бирање једног става, који пројектант цени, и
његово јасно исказивање и понављање. Може се представити графички или вербално,
а мора бити једноставно и убедљиво.
Узимање неке врсте модела, примера успешно решеног односа објекта и
околине, његово бележење са циљем подстицаја на пажљивије посматрање и
издвајање типичних ситуација је илустративно уопштавање. Оно указује на могући
пут извесних резултата, на принципијелне квалитете решења или на заблуде.
Архитектура се може посматрати и као интервенција у затеченом простору,
а коректура крајолика може имати ликовни карактер. Занимање за идеје исказане у
другим облицима уметности може бити веома корисно, а компаративна анализа
таквих гледишта представља аналошко уопштавање.

Слика 1 – Природне карактеристике терена
17 Лојаница 2001, 44.
18 Исто, 45.
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Функционално-технолошки утицаји
Фактографија у овом делу процеса паројектовања подразумева прикупљање
„неопходних допуна у програму, које уносе више светла у поједине делове задатка,
да се о проблему садржаја, функције, технологије објеката што боље информише“19.
Програмска анализа започиње неком врстом коментара или дискусијом
програма. У току разговора са потенцијалним корисницима, бележе се „про“ и
„контра“ индикације датом програму, на основу којих је могуће допунити задатак.
Пожељно је формирање садржаја према крупним функционално-технолошким
целинама, ради анализе структуре сваке целине и релација између тих целина. У
циљу што веће ефикасности препоручује се коришћење проверене методолошке
технике – матрице. Техником моделовања добијају се прегледни модели односа
између појединих елемената програма. Дефинисање релевантних фактора претходи
тим моделима, а подразумева издвајање из програма оне фукције које су од интереса
за разматрање. Затим се одлучује, на основу претходних информација, да ли су
потребне релације између појединих фактора и какав је њихов карактер. Уношењем
података у колоне матрице, добијају се прегледно и систематично исказани захтеви,
који стоје пред пројектом.
„Матрица релација је једноставна техника представљања комплексне
структуре односа у пројекту и помаже пројектанту не само код анализе задатка (шта
треба да се постигне) већ и код приказа, представљања готових решења (шта се
постигло). С тога их је корисно увежбавати и њима се практично служити исто тако
као и техником графа која се такође примењује у анализи функције објеката. Графи
су уствари дијаграми токова односно визуелно читке и прегледне интерпретације
веза између садржаја.“20
У трећем делу истраживања функционално-технолошких утицаја,
уопштавање значи стварање програматских илустративних или анеолошких
дигресија. Најједноставније су анализе карактеристичних примера из литературе.
Кроз паралелно приказивање примера треба тумачити неки став, бранити га или
негирати. Коментарe треба приказати сажето и директно.

Слика 2 – Програмска анализа
19 Лојаница 2001, 50.
20 Исто.
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Функционално-технички утицаји
Фактографију функционално-техничких утицаја чине подаци који се односе
на регулативу. То су норме, стандарди, технички прописи, препоруке, подаци који се
односе на ресурсе и технолошка ограничења, која се могу очекивати приликом
реализације пројекта. Подаци који чине регулативу су неопходни за законом
предвиђене ревизије и овере пројеката од надлежних институција. Подаци који чине
ресурсе обавештавају пројектанта о конкретним условима у оквиру којих се гради,
расположивим материјалима у региону, као и техничким и занатским могућностима
потенцијалног извођача радова. Без ових података пројекат не добија потребну
инжењерску димензију, већ постаје мање или више успела папирна игра.
Анализа података, који чине функционално-технички оквир у коме ће се
реализовати идеје пројектанта о организацији и облику простора, могу се поделити
на два дела. Функционално-технички елементи су димензије простора, услови
осветљења, услови температуре и начина загревања. Инжењерско-технички елементи
су грађевински материјал, системи носеће конструкције, инсталације и технички
уређаји. Функционално-технички оквир би требало да буде стално присутан у
пројекту, а идеје о простору треба систематски проверавати кроз претпоставке о
инжењерским својствима, односно мишљењем кроз реализацију. Прегледно
направљени подсетници или чеклиста је ефикасна методолошка техника за
манипулацију података о овим утицајима. Корисно је и предвиђање простора на
листама за графичку представу елемената кроз скице у основи и пресеку. Овако
направљени подсетници су ефикасни у свим фазама процеса пројектовања, од
почетне анализе до финализације пројекта. Банка података, сређена на овај начин,
остаје припремљена за нову ситуацију, чиме се елиминише „мишљење изнова“21.
Уопштавање ових утицаја се не разликује у методолошком погледу од
дигресијa у претпројектним анализама. Програматика и илустративност су и овде у
средишту интересовања и истраживања.
Многи пројектанти у току анализе размишљају о томе шта би требало
остварити и на који начин. Често, још у првој фази, долази се до читких представа
шта и како треба урадити, али се дешава и супротно – бројни подаци се изгубе и
помешају. Тако се почетни пројектантски оптимизам претвара у разочарaње, а из
насталог напетог душевног стања може се очекивати само изгубљено време.
Превазилажење оваквих расположења је могуће урадити на више начина. Један од
њих је увођење методолошке контроле, односно методолошког низа: циљеви–
ограничења–пројектантски проблеми. Такав поступак ланчаног низа помоћи ће
пројектанту да разматрана питања разјасни и дође до јасних конкретних задатака који
могу да се реше без великог колебања.
Концепти решења
За многе пројектанте који не студирају пројектни задатак, ова фаза
представља почетак пројектовања. У овом најлепшем делу рада ствaрају се нове
идеје, форме, нагађају се, истражују се нови осећаји, па може да се каже да се ради о
стварању света у малом. Препоруке за рад, на основу систематских метода рада,
немају за циљ стварање боље идеје, већ помоћ пројектанту да се извуче из ситуације
кад имагинација затаји и рокови за израду пројекта се приближе. Наука прихвата
21 Petrović 1977, passim.
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постојање унутрашњих и спољашњих фактора који утичу на креативно
стваралаштво, па је пожељно да постоји погодна атмосфера за рађање идеја. Слика
света пројектанта, његов психолошки тип и јасноћа циљева и проблема, све се то
рефлектује на креативни процес. Ефикасност у стварању је већа ако се пројектант
ослободи свих притисака и ограничења и ако се повећа број решења. Паралелно
ангажовање свести и подсвести, меморија и остали атрибути човекове личности
омогућавају успостављање релевантног односа таквог скупа решења са задатим
проблемом.
Методолошки концепти
Нормативни приступ се заснива на прихваћеним нормама, утврђеним
измереним и опробаним стандардима који гарантују добро и успешно пројектовање.
Такав приступ даје упутство за успешно комбиновање елемената у значајне целине,
као и остале потребне, али фиксне системе вредности. Тако, постоје разрађени
системи модуларне координације у оквиру комплетних, затворених логичких
система. М. Лојаница у оваквом приступу запажа присуство основне идеје да постоји
детерминистичка релација између форме и садржаја.
Основна карактеристика креативног приступа је да свака расправа о
методологији пројектовања сувишна, јер је метод ствар појединца. Пројектант сам
поставља норме по којима оцењује своје дело, а пошто се ради о креативном
стваралаштву, рационална анализа је непотребна. Овакав приступ одликује форма,
којој се све остале караткеристике архитектонског дела подређују.
Примена рационалног приступа у пројектовању најбоље се показала у сфери
технолошког пројектовања. Рационална методологија пројектовања је заснована на
математичко-логичким структурама, стандардима и алгоритмима. Постоји мишљење,
у кругу рационалних пројектаната, да су данашње потребе, технолошке могућности и
услови околине толико комплексни у стварању вештачке човекове околине, да
превазилазе прецептивну моћ пројектанта. По њима, методологија пројектовања
треба да се посматра као методологија науке, односно да се примени класични
научни метод, који логички и експериментално проверава хипотезе, а путем
дедуктивног и индуктивног метода се долази до решења.
Хеуристички приступ решавању проблема није ни искључиво креативан, ни
рационалан, већ обоје. Њиме се не гарантује решење проблема, већ се само показује
пут ка решењу, користећи све погодне методе. Хеуристика отвара пут ка средњем
решавању проблема у социо-психолошкој сфери пројектовања. По М. Шуваковићу,
истраживање у уметности је често претпостављено као хеуристичка процедура22. Реч
хеуристика потиче од истог корена грчке речи као и еурека. Тај корен Ε ρίσκω значи
наћи. У хеуристичком истраживању не постоји прецизан програм истраживања. Оно
се одвија од примера до примера методом покушаја и погрешака. Базира се на
неизвесном истраживању или трагању које води ка непознатом и неочекиваном,
аутентичном и новом. Зато је применљиво у уметности. Хеуристичко истраживање
подразумева тражење и изналажење нових, оригиналних спознаја. Оно унапред
узима у обзир могућности неуспеха или погрешке, неистине, заблуде, пропуста.
Његов пут није утемељен на систему правила него на откривању, потврђивању и
одбацивању постигнутог. Циљ експеримената, тих циклуса сталних покушаја и
погрешака, јесте доживети ново искуство уметности које има тенденцију да јој
22 Šuvaković 2008, 16.
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обогати метод. Кроз сталне експерименте са самим собом и са материјалом у
уметности долази се до открића. „Уметник се више не доживљава као стваралац, већ
као савремени истраживач који надилази појединачне медијске и занатске
специјализације у име ауторског вишемедијског или номадског приступа. Проблем је
како да он постане свестан својих индивидуалних позиција у односу на уметност,
друштво и теорију.“23
По истраживању Џ. Бродбента, педагога и теоретичара архитектуре,
архитект ствара форму позивајући се на: прагматска начела, моделе решавања
проблема, аналогна решења која постоје и канонични приступ.
Прагматски приступ се заснива на покушају да се жељена садржина објекта
усагласи са применом извесног конструктивног система. Бира се таква форма
објекта, за коју се зна да има извесне економске карактеристике, јер је изграђена на
одређени начин.
Пројектовање по угледу на модел или узор као идеално решење, гарантује да
ће решење бити прихваћено, јер је оно баш онако како сви очекују да буде.
Прихватањем одређеног узора, прихватају се и његове неповољне карактеристике,
односно проблеми економске природе, одржавања, утрошка енергије и слично.
Модел је веома тешко пресликати у потпуности. Могуће је пројектовати по
узору, са мање уочљивим сличностима, али по угледу на неког великана архитектуре,
природне форме, традиционалну архитектуру и слично. Примена таквих аналогија је
по Џ. Бродбенту позитивна, јер добра аналогија је боља од лошег оригинала.
Канонични приступ се често употребљава у пројектовању станова, јер се на
њему могу развити веома ефектне методске процедуре. Архитект ствара свој или
усваја већ признати систем, који је сачињен од модула и правила модуларне
координације. Модули могу да се односе на пројектанске и конструктивне модуле, а
димензије се одређују према врсти унутрашњих функција и карактеристикама
грађевинског система.

Слика 3 – Методолошки концепт
23 Исто, 40.
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Слика 4 – Хеуристички приступ

Слика 5 – Коначно решење
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Слика 6 – Коначно решење

Слика 7 – Коначно решење
Опредељења и развој пројекта
Последња фаза пројектовања нас враћа у реалност. У њој се сужавају
варијетети решења на што мањи избор. На основу постављених критеријума у првој
фази, бира се једно решење. Изабрано решење се продубљује до жељених детаља, да
би се завршио пројекат.
У првом делу се врши процена предложених идеја, њихово вредновање и
коначна оцена. Сврха ове етапе у процесу пројектовања је да се недостаци пројекта,
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као објекта чија се изградња планира према пројекту, открију и исправе, пре почетка
градње. Процена и оцена пројекта врши се вредносним судом, уз ослањање на
искуство. Упоређивањем са постављеним циљевима и критеријумима, добијају се
резултати, на основу којих се врши грубље и даље одабирање. Естетске, сематнтичке
и разне друге социо-психолошке атрибуте пројекта много је теже оцењивати него
технолошке.
Сврха пројекта се испуњује развојем изабраног једног решења. Идејни
пројeкат садржи релативно опште констатације о пројекту, док детаљни пројекат
захтева улажење и у најситнији детаљ. За време разраде не сме се превидети однос
детаља са целином, као и однос решења са проблемом и циљевима. Парцијални
проблеми пројекта не треба да постану важнији од постављених циљева. Коначно се
усклађују опна и срце пројекта, развијају се разне особине објекта, испитује се форма
и њен однос са околином.
Приликом вредновања успоставља се основни талон или мера. Чињенични
судови се лако доносе научним методима и увек их је могуће експериментално
проверити на објективан начин. Вредносни судови су индивидуални, субјeктивни, та
их је немогуће лако проверити. Ипак, вредновање у пројектовању је веома корисно,
јер нам помаже да упоредимо решења са циљевима. Тако се долази до решења које
највише задовољавају задате потребе.
На крају, развој решења се може контролисати са више аспеката, према
основним проблемима које пројекат решава. Функционално-технолошки мотиви за
доношење одлука ослањају се на однос примарних садржаја, појединачне
функционалне елементе и типичне мотиве. Перцептуални мотиви се ослањају на
чињеницу да човек опажањем простора задовољава потребе сналажења или
оријентације. Егзистенцијални мотиви су усмерени на обезбеђење што вишег
квалитета индивидуалног и колективног живота у изграђеном простору. Сазнајни
мотиви се заснивају на идеји да архитектонски простор представља степен духовног
развоја средине или да у формирању тог нивоа и сам ангажовано учествује.
Закључак
Прво питање већине пројектаната, при погледу на савремени православни
храм, везано je за поштовање канона. Шта је канон? Шта је црква? Б. Анђелковић
нам кроз тумачење израза, истраживање порекла и значења канона, разјашњава
ситуацију и уводи у проблематику. Позива се на задарског епископа Никодима
Милаша, који каже да је канон свака уредба која је од меродавне власти издана.
Грчка реч канон је преведена као правило и тако се употребљава до данас. Темељ на
коме се заснивају сви црквени канони су Свето писмо и апостолскa предањa, а први
тумачи били су општецрквени сабори. Сви канони сачињавају Канонски кодекс, који
је настао од III до IX века. Имају општу обавезност, јер су утврђени гласом
целокупне Цркве. Црква је, у наставку објашњава Анђелковић, храм Господњи и
заједница хришћана. По њему, црквено градитељство и канонске основе морају се
истраживати кроз проучавање зависности од литургијске функције, на првом месту, и
решења устаљених предањем, на другом. Истиче, даље, да је унутрашње устројство
храма одређено потребама хришћанског богослужења, а не естетским захтевима.
Отуд, није могуће бавити се на исправан начин проблемом грађења цркве, уколико се
недовољно зна шта се у храму дешава за време богослужења, па, дакле, и о садржини
и току најглавнијег општехришћанског богослужења, имајући у виду посебност
православног (или тзв. „источног“) обреда. Све то је потребно ради бољег
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разумевања како je и зашто такво устројство православног храма настало, јер то
устројство је у ствари неписани канон, основа нашег црквеног градитељства24.
Да би се направио модел храма, треба да се дефинише основни концепт.
„Храм мора да проговори богочовечанским језиком, мора да га испоштује, а пре
свега да се смири пред вечном и непролазном тајном, као и ја који пишем. Ако то
чиним да би људи казали како сам учен, како сам паметан, онда то није прича о Богу
већ прича о мени, о моме незнању, сујети, надмености. Исто и архитекта који пише
своју причу у камену да би забљеснуо простоту својом монументалношћу, прича
причу о самом себи, степену свог духовног раста или незрелости своје а не прича
причу о ономе о коме прича. А најлепше приче о Богу су оне најједноставније, негде
скривене, али су производ дубоког доживљаја. То је дух који је неговала православна
црква кроз векове.“25
„Сматрам, дакле да треба ићи напред у проналажењу нових уметничких
облика. Али при томе треба имати у виду да црква не прихвата уметност ради
уметности, тј. одвајање естетске од осталих духовних потреба човековог бића.
Црква правог човека види у хармоничном развијању његових особености и снага као
целовите и јединствене личности, која узраста у истини, добру, љубави и лепоти.
Стога од естетског изгледа зграде храма, споља и изнутра, Црква очекује дејствовање
на душу верника, тако да пуније учествује у црквеној молитви, лакше прима
еванђељску поуку и уводи је у живот.“26
„Концепт грађевине мора да израсте из програма. Треба да оствари синтезу
која ће омогућити клијенту да што потпуније обавља послове за које је грађевина
пројектована. (...) Иако се спољашњи облици нове архитектуре фундаментално
разликују у органском смислу од облика старе, они не представљају личне жеље
шачице архитеката жељних промена по сваку цену, већ неизбежни логични производ
интелектуалних, друштвених и техничких услова нашег доба. (...) Ле Корбизјеове
црквене грађевине неуспешне су у теолошком смислу јер он није био ни спреман, а
можда ни способан да успостави еклезиолошке стандарде који су му могли
дозволити да се приближи савршеном решењу. Па ипак, због тога што је Ле Корбизје
стварно велики уметник, неки критичари тврде да његове цркве заиста представљају
нове највише домете. Поводом Роншана, Кидер Смит (Kidder Smith) изражава сумњу
да је икада саграђена боља црква после Брунелескијеве (Brunelleschi) Капеле Паци
(Pazzi) из 1446. године... То је највећа грађевина нашег доба!“27
Структура православног храма може да се представи једним моделом, који
има три слоја у хоризонталном и вертикалном смислу. Хоризонтална структура је
унутрашњи поредак: прочеље, брод и олтар. Вертикална представља спољашњи
поредак: купола (небески свод), квадратна основа (створени свет) и прелазни слој
између њих (који казује да је овоземаљски живот пролазан, а да је вечан после њега).
Трећи опис модела је његов положај запад-исток.
Разумевање функциje храма је само један од проблема који је решен
применом методологије у архитектонском пројектовању. Вишегодишње
истраживање улоге пројектанта у обликовању храма овим приказом је само
постављено на нови почетак. Заокружен је само процес пројектовања, уз коришћење
методологије стварања у сликарству и музици. Пројектовање храма (или дома
24 Анђелковић 1995, 39.
25 Радовић 1995, 26.
26 Његова Светост Патријарх Павле 1995, 18.
27 Perović 1999, 391–401.
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молитве) је приказано у само једном делу, у оквиру који одговара овом раду.
Изградња објекта, а пре тога развој решења, очекују пројектанта са свим својим
занимљивостима, у наредном кораку. Оваквим решавањем проблема, не улазећи у
успешност пројекта у естетском и теолошком смислу, приказана је успешност
примене методологије у архитектури.
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Mirko Stanimirović
ARCHITECTURAL DESIGN PROCESS OF CHAMBER OF PRAYER
This paper analyses the theory and the practice of architectural design regarding
the Serbian orthodox temple, architectural model of temple, as well as methodological steps
in the process of architectural design. The structure of activities consists of three phases:
analysis of architectural task, temporary design solutions and development of final
architectural design. The paper presents the architectural design process of chamber of
prayer placed in Balkan Mountains in Serbia. It opens the theme of contemporary design of
orthodox temples. The chamber of prayer is released from fixed theological program. It
narrows the research and allows an architect to design without obligatory rules. However,
the basic structure of orthodox temple in created architectural model is presented in
horizontal and vertical layers.
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THE MODERN AND CONTEMPORARY TRADITION OF
SACERDOTAL VESTMENTS IN GREECE (19th – 20th century)
Abstract: The study of sacerdotal vestments and their evolution over the passage
of time constitutes a broad field of research, with many parameters and different axes of
approach. To date, however, research has focused mainly on their study as outstanding
works of art, due to the gold-embroidered silk ecclesiastical garments. A careful analysis of
the form of their woven -or also hand-embroidered- ornamentation reveals that, as regards
their decorative motifs, sacerdotal vestments often observe the alternations of fashion, in
the sense of the trends in vogue, constituting a reflection of society's orientations. Until the
prevalence on the market of industrialized European textiles with interwoven designs (19th
century), the silk fabrics of Ottoman or Persian origin with interwoven silver- and goldembroidered decoration play a leading role in the making of sacerdotal garments.
Sumptuous silk fabrics with interwoven designs with Christian motifs come from the
workshops of Bursa and Constantinople. In the 19th century, the market is inundated by
textiles of European origin, while in parallel, but in a smaller proportion, Persian silks also
continue to be present. Ottoman tulips and carnations interchange with the multicoloured
floral ornamentation of Western European baroque.
Besides these fabrics, though, one also encounters sacerdotal garments made of
textiles with secular embroidery, which at times imitates the decoration of European
textiles and at others constitutes an exceptional example of the local embroidering art. This
category consists of ecclesiastical garments made from refashioning secular embroideries,
whose initial use was to adorn a local costume or as a household decoration. This
«movement» between old and new forms and decorative techniques, as an expression of
fashion's changeable nature, constitutes a typical case of cultural movement between
continuities and discontinuities, in what is, furthermore, a fairly conservative domain.
Key Words: sacerdotal vestments, Greece, textiles, ornamentation, modern and
contemporary traditions, fashion.
Greek Orthodox sacerdotal vestments include the: sakkos (a tight-fitting garment
with wide sleeves worn by bishops), phelonion (a type of chasuble), omophorion (a wide
band of cloth worn around the shoulders by bishops), epitrachilion (priestly stole, worn
around the neck), orarion (a stole, worn over the left shoulder), epimanikia (cuffs bound
with laces), epigonation (a diamond-shaped stiffened cloth always worn on the right side
via a loop over the left shoulder, which is a clergy award), mandyas (a long, sleeveless cape
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that fastens at the neck and the feet, worn by bishops), and mitre. The study of these
vestments and their evolution1 over the passage of time constitutes a broad field of
research, with many parameters and different axes of approach2. Up till now, research has
focused mainly on their study as outstanding works of art, because of the silk ecclesiastical
garments embroidered with gold thread.3
As generally known, in terms of their morphological characteristics, vestments
preserve dress forms and shapes of late Antiquity. They borrow elements from the secular
dressing mode, as chitons (tunics), anaxyrides (breeches), phelonia (chasubles) and others
are also included in the vestimentary system of the clergy.4 Over the passage of time, and
given that they do not follow the evolution of the corresponding items of the people's
wardrobe, these garments remain stationary as regards their morphological characteristics
(shape, cut), and precisely for this reason subsequently evolve into exclusive, basic
garments of sacerdotal attire5, lending to it the characteristics of a uniform. Compared to
secular clothing, the ecclesiastical vestimentary system proves to be more conservative in
terms of adopting, appropriating and incorporating new vestimentary modes over time.
However, the attentive study and analysis of the form of the interwoven or handembroidered ornamentation of the fabrics used to make them, shows that -as will be shown
below- in terms of their ornamentation, sacerdotal vestments often «observe» the
alternations of fashion, in the sense of what is in vogue, constituting the reflection of the
orientations of the society in whose bosom they were created.
Vestments with an interwoven design
Until the 18th and 19th century, when industrialized European textiles with an
interwoven design came to dominate on the market, sacerdotal vestments were made
primarily of silk fabrics of Ottoman6 and Persian origin with an interwoven silver-and goldembroidered decoration. Sumptuous silks7 with an interwoven design based on Christian
motifs come from the workshops of Bursa8 or Constantinople, which were custom woven
for Church dignitaries.
Bursa, initially a silk trading centre, gradually evolves into a mighty
manufacturing pole of silk materials, which in its heyday, in the 16th century, produces and
supplies the market with a wide range of gold-woven and silver-woven brocade (diba), silk
satin (atlazi), camouchas (French camocas or camuscat, a costly damask-style, flowerpatterned heavy silk fabric), silk velour, and others. Based on the material preserved in
museum9 and monastery collections, sacerdotal vestments are made of fabrics of this type.
1 See Papas 1965; Mayo 1984; Kalamara 1999, 176-210; Vlachopoulou-Karabina 2012, 269-294.
2 Zidianakis 1999, 9.
3 Vei-Chatzidaki 1953; Chatzinikolaou 1969, 201-215; Theochari 1986; Vlachopoulou-Karabina
1998; Ballian 1999, 13-14; Vlachopoulou-Karabina 2009.
4 Stefanidis 1950, 19-25.
5 Sotiriou 1919, 237-247, 359-370, 452-460 and 546-551; Vlachopoulou-Karabina 2012, 269-294.
6 More specifically on the Ottoman silk industry cf. Atasoy - Denny – Mackie – Tezcan 2001, 155175.
7 On the use of luxurious fabrics, see Theochari 1994; Vlachopoulou-Karabina 2006, 235-276.
8 Regarding the workshops of Bursa, cf. Sahillioglou 1985, 43-112; Patrinellis 1988-1989, 9-50.
9 The Benaki Museum collection, for instance, comprises, among others, a piece of silk fabric from
Bursa, dating to the 16th century, with repeated representations of the Virgin Mary Nikopoios among
angels, crosses and tulips (index number 3864), and the sakkos of Neophytos, Metropolitan of
Nicomedia (number 9349), dedicated in 1629 to the Monastery of the Holy Cross of Serres
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In parallel, in terms of the production and commercialization of luxurious materials, as of
the 14th century various towns of Spain and Italy (such as Venice and Florence) appear
with competitive possibilities and, from the 16th century onwards, Lyon in France10, which
finally manage to supplant Bursa11. In the 18th and 19th century, the market is taken over
by textiles of European origin, while simultaneously -though to a lesser degree-, Persian
silks12 also continue to be traded on Western markets. The interwoven decoration is
dominated by Ottoman tulips and carnations, which are interchanged with the
multicoloured floral ornamentation of Western baroque.
Information on the use of silk fabrics with interwoven decoration for sacerdotal
vestments is also drawn from their pictorial representation on dated monuments. Their
comparative study with the fabrics of vestments preserved in monastery and museum
collections assist research on determining the time of their adoption by local societies and
also the geographic scope of their dissemination. Indeed, a study concerning Ottoman
motifs and decorative elements in the Post-Byzantine monumental painting of Epirus
during the 16th and 17th century,13 records and examines the variety of ornamental motifs
of Ottoman inspiration in depictions of sacerdotal vestments in wall paintings/frescoes. In
these depictions, arabesque compositions reminiscent of the Rumi-Hatayi style dominate, as
well as the type of decoration consisting of oval medallions, a type particularly popular in
the mid-16th century on Ottoman silk camouchas (brocade) fabrics. Another well-known
Ottoman decorative motif from the early 15th through to the 18th century is the çintamani
(a design usually depicted as two wavy horizontal bands alternating with three circles in
triangular formation), which is also encountered adorning the caftans made of camouchas
worn by the sultans14.
The aforementioned motifs on the depicted sacerdotal vestments function in a
complementary capacity to the historical knowledge about the use of in-vogue fabrics of the
ecclesiastical wardrobe, as the interwoven decorative motifs bear witness to the observation
of the evolution of the dominant decorative trends.
Vestments with an embroidered design
However, the ornamentation of sacerdotal vestments with religious or secular
motifs is not only interwoven, but also hand-embroidered15. The development of a series of
production centres of Post-Byzantine ecclesiastical gold-embroidered cloths resulted in the
creation of works that, though they may differ from one locality to another, nonetheless
follow, in their greater proportion, the common trends of each period. The influences of
secular art are apparent in the expressive style and decorative perception of embroidered
(Macedonia), made of silk from Bursa interwoven with silver and with gold threads, with
distinguishable influences of Chinese ornamentation in its embellishment. According to Anna Ballian
(1999, 13 and 41), this fabric «possibly is the same as the luxurious seraser fabrics (woven entirely in
gilt and silver metallic thread) of Ottoman sources». The same collection also includes a phelonion of
the 19th century from the Pontus region (34638) made of selimiye fabric, which was produced in the
court workshops located in the Selimiye neighbourhood of Constantinople during the second half of
the 18th century. Cf. Bozi 1991, 87.
10 Migeon 1929, 83-94. More specifically on the production of textiles in Lyon, cf. Tassinary 2005.
11 Chatzioannou 1993, 67; Bozi 1991, 46; Atasoy - Denny - Mackie – Tezcan 2001, 182-190.
12 Ballian 1999, 14.
13 Merantzas 2007.
14 Bozi 1991, 78.
15 Regarding the embroidering art of vestments, cf. Theochari 2000, 475-486.
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vestments. Indeed, the influence of goldsmithing on the art of gold embroidery is obvious
in the dialitha (bejewelled) and the Byzantine gold embroidery on a cloth-of-gold ground,
but also in the terms16 shared by both techniques, such as the adjectives diachryssos
(interwoven with gold), achryssotos (ungilded), inokopitos (a-jour), etc. Indeed, as
A. Ballian points out, during the Post-Byzantine period the analogy and correlation between
the two techniques results in an absolute violation of the rules of functionality.17
In the 17th century, two tendencies take form in ecclesiastical gold-embroidered
cloths: the first concerns a group of more popular works, which faithfully adhere to
tradition, while the second, as of the second half of the 17th century, comprises works
whose embroidered ornamentation is in low relief and naturalistic, with elements bearing
witness to clear influences from the West.18
From the 17th century onwards, Constantinople evolves into an important centre
of the art of gold embroidery. In the works of this particular production centre, elements of
the Byzantine tradition survive, but also blend gradually with Western influences. The
iconography retains its traditional motifs, to which naturalistic ornaments are also added.
During the first decades of the 17th century, the gold-embroidered cloths maintain their
dependence on Byzantine models. Rich floral decoration dominates in the embroidery,
either Ottoman tulips and carnations, or embossed multicoloured flowers of Western
European baroque (which will finally prevail), in parallel with the aesthetics of luxury of
interspersed semiprecious stones and of couched (i.e. sewn on) gilded metallic elements19.
The embroidering technique continues to be flat, while at a later date (from the late 17th
through to the end of the 19th century), it gives way to an ever more raised technique20, the
iconography being simultaneously influenced by Western models via copperplate
engravings21, with compositions that distance themselves from the austere sacerdotal
patterns of past models.22
In the early 17th century, sakkoi from the workshops of Epirus23 are widespread
among Orthodox centres, and are copied in Crete and the Ionian Islands.24 The Epirote
works are distinguished by their impeccable execution as far as technique is concerned, an
example of the strong Byzantine tradition of their art25. The ornamentation is carried out
with gold and silver wire, few silk yarns and ornamental pearls. An equally important
16 Theochari 1997, 380.
17 Ballian 1999, 15. As an example, we mention the epigonation from Asia Minor or Eastern Thrace
(19th century.) of the Benaki Museum collection (34236), made of gilt hammered silver with a central
ellipsoidal medallion of gold-embroidered silk, dotted with Ceylon garnets and other semiprecious
stones.
18 Chatzinikolaou 1969, 213.
19 Ballian 1999, 14.
20 Theochari 1986, 11-13.
21 Chatzinikolaou 1969, 203-214.
22 In the collections of the Byzantine and Christian Museum exceptional samples of Byzantine and
Post-Byzantine gold embroidery are preserved, the works of workshops but also of eponymous
creators, male and female embroiderers, reflecting the iconographic influences of the West. Among
these, exquisitely executed signed works of gold embroidery are the epigonation by Despineta
(daughter, or wife) of Argyris dated 1689 (BXM 1715) and the 18th century epigonation by Efsevia
(BXM 1711).
23 On the development of the art of gold embroidery in Epirus, cf. Vlachopoulou-Karabina 2001,
580-598. Eadem, 2002, 215-238.
24 Theochari 1986, 17.
25 Vlachopoulou-Karabina 2009, 39.
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workshop of gold embroidery is also that of Patras, whose works, in the 17th and 18th
century, were executed by the skiastres (renderers of shades of colour), the needlewomen
Zinovia, Ekaterini, Smaragda, Kalliniki and others.26
An important Post-Byzantine workshop also functions at Meteora, in the
Monastery of Varlaam (16th – 19th century), with a reputed gold-embroiderer: the monk
Arsenios, who even creates his own personal style, giving an identity to his signed works in
this manner, too. The singularity of his technique is the element that, as pointed out by
H. Vlachopoulou-Karabina27, contributed to the fame of the Varlaam Monastery's
workshop spreading throughout mainland Greece and, in parallel, of its development and
prestige.
The art of ecclesiastical gold embroidery also flourishes in the islands of the
Aegean Archipelago. The publicizing of the gold-embroidered vestments of the Monastery
of Leimon, on Lesvos, documents the existence of a local embroidery workshop, a typical
work being an embroidered orarion of the 18th century «Opus of the Nun Theodosia», an
exceptional specimen of the written rendering of a pattern with naturalistic
representations.28
In Crete, the workshop of the Monastery of Arkadi29 supplies the important
centres of Orthodoxy (Mount Athos, Mount Sinai, Ecumenical Patriarchate, etc.) with its
works from roughly the mid-17th through to the early 19th century. The embroiderers of
these works were abbots, hieromonks and deacons of the monastery, such as, among others,
Gerasimos Vlastos, Matthaios Vladimeros Parthenios Kiotzas, Ieremias and Athanassios.
Two types of embroidery dominate in their work: either low and flat according to the
Byzantine tradition, or raised along the lines of Western models. As a rule, these follow the
Byzantine tradition in terms of iconography, while the use of stylized clusters of flower is
abundant, with obvious influences from the contemporary European embroidering art.30
The works of the so-called Ionian workshop, possibly based in Cephalonia,31 are
also significant. In their iconography, the prevalence of Western elements32 is dominant,
with an obvious influence, according to R. Taylor33, from the decoration of 16th and 17th
century Venetian textiles which, because of Venetian rule, were often encountered in the
Ionian Isles.
Lastly, in what would become present-day Greece, during the second half of the
18th and up to the early 19th century works are also found that come from gold-embroidery
workshops further afield, essentially in Vienna34, with, as their main representative, the
hierodeacon Christopher Zefar from Doirani. In these works, such as the sumptuous goldembroidered sakkoi in embossed relief on valuable brocades35, the use of gold and silver
wire is abandoned (with the sole exception of epitrachilia), the use of coloured silk yarn is
adopted, while their technique differs greatly from the Byzantine tradition, as the
iconography bears strong Western influences.
26 M. Theochari 1986, 10.
27 Vlachopoulou-Karabina 2009, 89-91.
28 Aliprantis 1975.
29 Concerning the workshop of the Monastery of Arkadi, see Vlachopoulou-Karabina 19992000, 219-249.
30 Drandakis 2000, 10-11.
31 Vlachopoulou-Karabina 2005, 391-431.
32 Paliouras 1989, 205-212.
33 Taylor 1998, 119-122; Vlachopoulou-Karabina 2005, 394.
34 Johnstone 1967, 63-64. M. Theochari 1997, 383. Cf. also Vlachopoulou-Karabina 2009, 45.
35 Theochari 1986, 17.
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However, except for the ecclesiastical embroideries adorning sacerdotal
vestments, one also encounters in their fabrication fabrics with secular embroidery, which
at times imitates and reproduces the ornamentation encountered in Western European
brocades, and at others constitutes an outstanding example of the local embroidering art. In
museum costume collections, such as those of the Benaki Museum, the Museum of Greek
Folk Art, and the Museum of the History of Greek Costume of the Lyceum Club of Greek
Women of Athens36 sacerdotal vestments are preserved, which are composed from the
compilation of pieces of textiles that, during their initial use, adorned a local costume or
were an embroidery for household decoration.37
This «movement» between old and new forms and decorative techniques as an
expression of fashion's changeable nature, constitutes a typical case of cultural movement
between continuities and discontinuities, in what is, furthermore, a fairly conservative
domain.
The fabrics of liturgical vestments in our times
The tradition of Orthodox liturgical vestments also evolves during our times.
Keeping the external form intact, the vestments of the clergy of all ranks continue to follow
in-vogue trends and fashions that develop in the ecclesiastical domain and which follow
broader historical evolutions and aesthetic choices38, which determine and characterize it
according to the circumstances and the times.
Beyond the experiential approach of the vestments in the Church's daily liturgical
acts, sources to ascertain these changes include the catalogues published periodically by
various tailoring houses that make vestments, but also the corresponding electronic
advertisements on the Internet. In fact, it should be noted that the strong development of
digital ecclesiastical news agencies, and the parallel creation of numerous websites39 with a
more generally ecclesiastical and Orthodox spiritual content, contributed to an increase of
this material, given that the various tailoring houses specialized in vestments try, by any
means, to advertise their products and acquire customers throughout the Metropolises of the
Church of Greece, but also in Orthodox Churches outside the confines of Greece, such as in
countries of Africa and the Middle and Far East, for example, where no organized
production of liturgical vestments exists, because of a variety of situations and conditions.

36 As an example, we mention the phelonion in the collection of the Museum of the History of Greek
Costume (index number 13618, Crete, 18th century) made from refashioning a bedcover. On its
decorated surface, one encounters all the elements that are typical of the Cretan embroidering art,
while the decoration itself is composed of two basic motifs (the mermaid with the forked flowered tail
and the two-headed eagle), placed in a paradisiacal environment. Their typology «mirrors» the
contact of the island's rich reserves in terms of Byzantine tradition with Renaissance Europe due to
the long period of Venetian rule. More particularly on this, see Macha-Bizoumi 2009, 264.
37 Macha-Bizoumi 2014, 111-119.
38 More specifically on this subject cf. Varvounis 2012, 247-266.
39 Indicatively, see: http://www.agiosnektarios-monastery.gr/?page_id=1052
http://www.xiton.gr/html/about-gr.html ― http://www.kentima.net/?cont=page&id=114
http://ierorafeio.gr/ ― http://artborder.blogspot.gr/2010_02_01_archive.html
http://www.iera-amfia.gr/web/guest;jsessionid=D50460AA900A8F3584C606A7CA041ED4
http://www.teneketzis.com/view_cat.php?cat_id=459&cf ― http://www.theodoropoulos.gr/
https://el-gr.facebook.com/vszakar ― http://ierorafio.blogspot.gr/ ― http://hatzakis1938.gr/#
http://www.evagelidisilias.gr/taxonomy/term/606.
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Thus, in the place of the large hierorrapheia (vestment tailors) of Athens and
Thessaloniki (Salonica), but also of their itinerant salesmen (who travelled to the provinces
with samples of material and took the measurements of the clergymen wishing to have new
vestments made and then sent them their products), printed catalogues now exist with
photographs of clergy attire presented on tailor's dummies and the corresponding electronic
advertisements with contact information, so that the interested clergy can choose and then
proceed with the corresponding order. On the other hand, in certain localities the vestmentmaking tradition of certain monastic communities continues, on the whole in nunneries but
not exclusively so, serving the clergy of their wider region, but which observe and follow
the corresponding fashions, as defined by the production of the large hierorrapheia and the
aforementioned material.
An important role in the current fashion of vestments is played by the
corresponding choices of important and acclaimed ecclesiastical personalities. Thus, for
example, and in order to refer to certain examples of our times, the Blessed Archbishop of
Athens Serapheim had, through his personal choices and example, established the trend of
simple vestments with few and plain embellishments. On the contrary, his successor, the
Blessed Archbishop of Athens Christodoulos, brought again to the forefront the fashion of
embroidered, luxurious and impressive vestments, as well as of the other corresponding
accessories of episcopal attire (mitres, omoforia, engolpia –i.e. pendants with a small
central icon-, pastoral staffs, etc.), essentially creating a fashion still followed today by
many clergymen of all ranks of the priesthood. Lastly, His Beatitude the Archbishop of
Athens Ieronimos II seems to lean towards the simplicity of vestments, only using
vestments of brocade, sometimes luxurious, for the important feast days and the most
formal occasions, a fact which already exerts its influence on the corresponding
contemporary trend in vogue for making and decorating the clergy's vestments, at least in
the Church of Greece.
On the other hand, it should be noted that the fashion of vestments and their
corresponding ornamentations40 are directly linked to the rank in the priesthood and more
generally to the situation of each individual clergyman, beyond the obvious financial
parameters relating to their making and purchase, given that the most sumptuous are also
more expensive, meaning that they cannot be acquired by all. Usually, the vestments of
deacons are simpler, given that the first clerical rank is considered by the clergy as a
temporary situation before their ordainment to the subsequent rank of presbyter, which as a
rule takes place fairly soon. Thus, with few exceptions, the deacons who essentially
concern the archdeacons of Heads of Churches, who may remain in this position for a long
period of time and whose liturgical duties, at the side of the archpriests they serve, require a
more official – and hence more luxurious – appearance, usually borrow vestments from
other clergymen, and in turn donate them to new deacons, when they are ordained as
presbyters.
It is usually the celibate hieromonks, and more specifically those who live in the
secular world as archimandrites, officiating priests of churches, protosyngelloi (episcopal
vicars) and senior administrative staff of Metropolises, who have the more luxurious and
ornate vestments, in contrast to married priests, who as a rule keep to simpler vestments,
which are consequently also less costly. For their part, the hieromonks who live in
organized monastic brotherhoods generally use simpler and plainer vestments, which,
furthermore, are sometimes the property of their monastery and not personal belongings.
This is generally the rule in the large monastic centres (Mount Athos, Meteora, Patmos,
40 On the interpretation of vestments' decoration, see Vlachopoulou-Karabina 2006, 123-172.

591

etc.), but with numerous exceptions. As already noted above, similar aesthetic choices also
prevail regarding the accessories of sacerdotal dress, in this particular instance the pectoral
crosses of ecclesiastical honorary titles, the epigonatia and the epanokalimafkia (the veils
worn over the kalimafchion, i.e. the stiff hat worn by the clergy) of celibate priests.
From the above, but also from the study of existing material, it ensues that
contemporary vestments fall into one of three categories as regards the material they are
made of and the corresponding aesthetic lines they follow: A. Simple vestments, made of
plain fabrics, usually white41, with certain representations, as a rule symbolic42, and usually
drawn from proto-Christian and paleochristian art: grapes, Christograms, crosses, the
imaginary ship of the Church, etc. This category also includes the woven vestments, as a
more luxurious version of the same type, usually products of monastic hierorrapheia, but
also the vestments of presbyters and bishops with polystavria, that is to say a multilayered
pattern of embroidered or woven crosses, which in essence follow the phelonia decorated
with this pattern of paleochristian times, as seen in the pictorial representations of Holy
Fathers, before the use of imperial symbols prevailed in defining the principal elements of
the morphology of episcopal attire. In these cases, the vestments usually also bear largesized tassels, imitating similar elements of old vestments (up to the 17th-18th century)
preserved in monastic centres' sacristies, and which in recent years are the object of studies
and publications.
Β. Vestments made of brocade. Multicoloured and usually luxurious, according to
the brocade used in each case. They follow the tradition of the vestments of the late 18th
and the 19th century, examples of which are preserved in monastic sacristies and museum
collections, up to our times. The brocade used today either follows the ornamental models
of old ones, or is subject each time to new aesthetic principles and decorative arrangements.
On these, vegetal and flowered decorative patterns dominate. Indeed, in many cases, details
of the past are followed: for instance, instead of the small bells in the role of buttons at the
points where the front and back of the episcopal sakkos join together, along the side, the
tradition of the 18th and 19th century is followed, according to which multicoloured
ribbons are placed, which are tied. Particular care is also taken with the braiding sewn along
the vestments' edges, at the neck, the cuffs, their lower edge or their perimeter, in the case
of the phelonion, but also along the lower edge of the sticharion. These embellishments are
the so-called «potamoi» (rivers), whose luxurious making is at times particularly
impressive, especially in the case of the sticharia, whose decoration is limited de facto to
the last section of their lower part, which is visible beneath the presbyter's phelonion or the
bishop's sakkos.
C. Embroidered vestments. Embroidered vestments naturally existed throughout
the older tradition of Orthodox vestments, with outstanding specimens preserved in many
monastic collections and the sacristies of monasteries, Metropolises and Patriarchates.
During the 19th and 20th century, the use of Muslim and Armenian caftans is also
encountered, and especially of women's bridal garments made of embroidered velour, with
their characteristic floral decorations and forms, which are refashioned in second use to
make episcopal sakkoi. In parallel, embroidered petrachilia, epigonatia, as well as
embroidered poles of the narrow and broad episcopal omoforion, completed the
embroidered decoration of bishops' costume. Moreover, in older times, among the liturgical
vestments of presbyters and deacons only the petrachilion and the orarion respectively
were embroidered, while the phelonion or the sticharion were made of brocade.
41 On the colour of holy vestments, cf. Papas 1997, 10-20; Gilbert 1974, 178.
42 Colin 1976, 220-238; Varvounis 2008, 20-21.
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The practices and personal example of certain archbishops, as already mentioned
above, brought again to the fore the fashion of embroidered vestments, generally made of
velour and in rarer cases of silk or other fabrics, whether for winter use made of thick and
warm fabrics, of for the summer months out of cooler and lighter material. Indeed, over the
past three decades, the fashion of embroidered vestments gradually also extended to the
presbyters' attire, and in more rare cases to the attire of deacons as well.
These embroideries, as a rule gold-embroidered cloths (not of metallic wire as in
traditional gold embroidery but, rather, of gold thread), are of two kinds: those made by
special machines, and which are standardized and as a rule limited to floral and vegetal
decorative patterns, and those made by hand. In the second, rarer case, these are genuine
works of ecclesiastical embroidery, executed with imagination and according to the
capabilities of each individual needlewoman or embroiderer, and which can sometimes
even feature entire representations of scenes (e.g. the Resurrection or the Birth of Jesus
Christ), but also the figures of saints, mainly on the petrachilia.
Furthermore, it should be noted here that the Byzantine and Post-Byzantine art of
gold embroidery, as can be seen by specimens of vestments preserved to our day, differs
from the Russian gold embroidery that also prevails on luxurious vestments in Greece as of
the 19th century, not only as regards the rendering of the individual figures, faces or
naturalistic decorations, but also the cotton or paper wadding used beneath the embroidered
surface of Russian vestments, so as to give a raised relief and volume to the figures.
Naturally, too, it also differs from our contemporary gold embroidery, which is flat, but
also more decorative in its rendition of the figures, given that various techniques offer the
artists the possibility of rendering more standardized forms, but which are also more
abundant and ornamental in terms of the end impression.
These embroidered vestments, which produce a sense of luxury, constitute the
contemporary aspect of the art of ecclesiastical gold embroidery, which is presently
experiencing a revival, executed by clergymen and monks, but also by lay craftsmen, in
small or large workshops accordingly. The same also applies to episcopal mitres, which as
a rule are made of papier mâché, which replaced the older use of cork: they are covered in
fabric and are then embroidered by hand, so as to also add the enamel representations of the
four evangelists in corresponding small icons, as well as the gems that co-form their
embellishment. Again, in specific cases we come across works that renew tradition, such as,
for instance, the embroidered representation of full-bodied apostles and evangelists on the
mitre's surface, which is thus divided into the corresponding segments instead of adhering
to its classic crown-like shape.
As of the 19th century, sacerdotal vestments of the Russian tradition have also
made their appearance in Greece: phelonia with a high-necked collar at the back, mitres
with an oval profile, episcopal mantles of various colours – essentially purple, green or
azure – and without embroidered poles at the four corners of their front opening, omoforia
with a large frontispiece, and even crosiers without the distinctive serpents resembling a
metal rendition of monastic staffs, as is customary in Russia.
These vestments, especially the phelonia with a raised collar at the back, are
favoured principally by hieromonks, and more specifically by those who hold office in
secular parishes. Thus, although their use by married priests is naturally not prohibited, in
people's consciousness they are linked to archimandrites, and are sometimes perceived by
the ignorant as an indication of the «promotion» of a parish priest, who possibly uses them
during liturgical acts and parish life. Similarly, over the past years vestments of the socalled Serbian tradition have also appeared on the Greek market, with abundant
embroidery, generally of coloured thread on a white background, which somewhat
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resemble the simple vestments of the first category we identified, but nonetheless constitute
more luxurious, and naturally more expensive, versions of them.
Lastly, special mention must be made to unique cases of vestments, as was the
case in older times of the patriarchal sakkoi of the Ecumenical Patriarchate and which,
furthermore, had specific names according to the central embroidered representations they
bore, such as «Root of Jesse», «Sea of Tiberias», etc. The same applies to the patriarchal
vestments of the Patriarchate of Jerusalem, which were made under the rule of Patriarch
Kyrillos II for the ceremonies of Holy Week and the Resurrection at the Church of the Holy
Sepulchre and Resurrection, and which are still in liturgical use. These are singular
vestments, which did not generate a particular tradition, as they did not become objects of
imitation, precisely because of the singularity that characterizes them. The same tradition is
also followed today as regards the vestments of the Ecumenical Patriarch, but also the
Patriarch of Alexandria, who bears not a mitre but an embroidered tiara, as well as a second
petrachilion over the episcopal sakkos, according to an old Alexandrian tradition, which, as
the whole of it is visible, is usually embroidered with representations of saints, angels, Holy
Fathers, etc., giving it a distinctive decorative colour.
In contrast to the older patriarchal vestments, these unique contemporary
vestments, usually gifts to Church primates, in their manner create a kind of fashion, in the
sense that bishops known for their elegance and the variety of their episcopal liturgical
appearance often imitate them with other materials and in less costly versions. And this
observation constitutes a basis for the researcher of the future, who will wish to track
similar evolutions in contemporary ecclesiastical arts, that of vestment-making
(hierorraptike), but also that of ecclesiastical gold embroidery, which at present are in full
evolution.
Conclusions
From the above, it appears that even what are by definition conservative forms,
such as those of sacerdotal vestments, are subject to fashions and in-vogue trends,
obviously in a different manner to secular clothes, but nonetheless within the same general
contexts. The older Byzantine and Post-Byzantine tradition, the Russian, Western and
Serbian influences, but also the contemporary aesthetic choices (often determined by
spiritual or other reasons), create each case of trend in vogue, to which the clergymen's
choices conform with respect to their sacerdotal attire.
There are many instances when these choices are also influenced by political
reasons, in the broader sense of the term. For example, one of the results of the great crisis
of scandals during the archbishopric of the Archbishop of Athens Christodoulos was the
fact that, by Synodic decision, archpriests and clergymen were recommended to avoid
luxurious vestments, so as not to provoke popular wrath. In application of this encyclical,
that winter the archpriests started wearing summer vestments, which due to climate
conditions are simpler, for a period of roughly six months, before returning to the goldembroidered vestments and brocades as of the following autumn. Besides, the political
dimension of dress, and hence of sacerdotal vestments in their ceremonial versions,
constitutes a reality known from many similar examples, on a worldwide level.
In summary, vestments evolve in parallel to the more general aesthetic, economic,
social and spiritual conditions of each period, if not in their general morphology, at least as
regards their materials and their individual aesthetic formulations. Some forms are
preserved and reproduced from the past and others are imported from alien and foreign
influences or because of the conditions of the times, as proved in detail above. This
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constitutes an aspect of the movement between continuity and discontinuity, which
predominates in all cultural forms and expressions, and naturally also exists in the field of
the ecclesiastical arts.
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Μανόλης Γ. Βαρβούνης
Νάντια Μαχά-Μπιζούμη
Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ (19ος-20ός αι.)
Η μελέτη των ιερατικών αμφίων και της εξέλιξής τους στο πέρασμα των χρόνων
αποτελεί ένα ευρύ πεδίο έρευνας με πολλές παραμέτρους και διαφορετικούς άξονες
προσέγγισης. Μέχρι σήμερα, η έρευνα έχει επικεντρωθεί κυρίως στη μελέτη τους ως
εξαιρετικών έργων τέχνης λόγω των χρυσοκεντημένων μεταξωτών εκκλησιαστικών
ενδυμάτων. Η προσεκτική ανάλυση της μορφής της ενυφασμένης και της κεντημένης στο
χέρι διακόσμησης των χρησιμοποιούμενων υφασμάτων για την κατασκευή τους,
φανερώνει ότι τα ιερατικά άμφια ως προς τη διακόσμησή τους «παρακολουθούν» συχνά τις
εναλλαγές της μόδας, με την έννοια του συρμού, αποτελώντας το αντικαθρέφτισμα των
προσανατολισμών της κοινωνίας, στους κόλπους της οποίας αυτά δημιουργήθηκαν.
Μέχρι την επικράτηση του βιομηχανοποιημένου ευρωπαϊκού υφάσματος με
ενυφασμένο διάκοσμο στην αγορά (19ος αιώνας), στην κατασκευή των ιερατικών αμφίων
πρωταγωνιστούν τα μεταξωτά υφάσματα οθωμανικής και περσικής προέλευσης με
ενυφασμένη αργυροχρυσοκέντητη διακόσμηση. Πολυτελή μεταξωτά με ενυφασμένο
διάκοσμο με χριστιανικά θέματα προέρχονται από τα εργαστήρια της Προύσας ή της
Κωνσταντινούπολης. Οθωμανικές τουλίπες και γαρύφαλλα εναλλάσσονται με τον
πολύχρωμο άνθινο διάκοσμο του δυτικοευρωπαϊκού μπαρόκ. Εκτός όμως από τα
εκκλησιαστικά κεντήματα που κοσμούν τα ιερατικά άμφια, στην κατασκευή τους
συναντώνται και υφάσματα με κοσμικό κέντημα, που άλλοτε μιμείται και αναπαράγει τον
διάκοσμο που συναντάται στις δυτικοευρωπαϊκές στόφες, και άλλοτε, αποτελεί εξαιρετικό
δείγμα τοπικής κεντητικής τέχνης.
Η «κίνηση» αυτή ανάμεσα σε παλιές και σε νέες μορφές και τεχνικές
διακόσμησης ως έκφραση του ευμετάβολου της μόδας, αποτελεί μια χαρακτηριστική
περίπτωση πολιτισμικής κίνησης ανάμεσα σε συνέχειες και σε ασυνέχειες, σ’ ένα χώρο
μάλιστα, αρκετά συντηρητικό.
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ЦРКВЕНЕ БИБЛИОТЕКЕ У НИШУ
Апстракт: У раду су представљене најзначајније активности у оснивању
двеју црквених библиотека, које данас делују у Нишу. Реч је о библиотеци Призренске
богословије, као и о библиотеци Центра за црквене студије. Посебно се подсећа на пут,
који је прошла чувена призренска библиотека, чиме се жели нагласити њен значај и
место које данас има међу нишким библиотекама. Дат је и пресек садашњих
активности и представљен у најкраћим цртама њихов фонд. Посебна пажња је
посвећена представљању рукописних књига, као и збирки старих и ретких књига.
Кључне речи: Црквене библиотеке, Призренска богословија, Центар за
црквене студије, књиге, рукописи.
У нишке црквене библиотеке данас спадају Библиотека Епархије нишке,
Библиотека Саборне цркве, Библиотеке Богословије св. Кирила и Методија и
Библиотека Центра за црквене студије ''Свети Владика Николај''. Прве две
библиотеке нису активне док остале две раде и доступне су читаоцима.
Према подацима из Нишког лексикона Библиотека Саборне цркве обухвата
фонд од око 2000 публикација. Ову библиотеку је после Другог светског рата основао
прота Петар Гагулић, учени нишки свештеник.1 После његовог пензионисања, крајем
осамдесетих година XX века, библиотека престаје са радом. Данас се овај фонд чува у
једној просторији и нема кориснике, нити је сређен према стандардима, иако издања
која се у њему могу наћи имају антикварну вредност као сведочанство о послератној
црквеној периодици и издаваштву. У епархијском двору постоји и збирка црквених и
других публикација.2 Постоје подаци да је између два светска рата (1923. године)
постојала и библиотека Нишке епархије.3 И примарни фонд Народне библиотеке у
Нишу може се сматрати црквеним. Наиме, за стварни почетак рада и прави дан
оснивања ове библиотеке може се сматрати 13. мај 1894, када је тадашњи нишки
владика Јероним Јовановић написао тестамент којим завештава своју кућу и ставља на
располагање тадашњој општини прилично обиман и разноврстан фонд од око 2000

1 Прота Петар Гагулић спада у најпознатије и најбоље истраживаче црквене историје у Нишу.
Рођен је 1906. године у Горњој Коњуши код Прокупља, а упокојио се у Нишу 1995. Гимназију
и петогодишњу богословију завршио је у Битољу 1928, а Богословски факултет у Београду.
После службовања у Старом Нагоричану, Скопљу и прокупачком крају, 1944. године постао је
парох Саборног храма у Нишу, при коме је и основао библиотеку. Објавио је неколико књига
из црквене историје, углавном о црквама, манастирима и метосима.
2 Нишки лексикон 2011, 571.
3 Исто, 38.
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књига.4 Реч је углавном о црквеним књигама, али их је било и из других области.5 Ове
су књиге углавном нестале у бугарском пустошењу Народне библиотеке у Нишу.6
Упркос дугој историји оснивања црквених библиотека у Нишу тек након
1999. године и косовског егзодуса, настају услови за оснивање и јавну делатност
двеју црквених библиотека, оне Призренске богословије и библиотеке Центра за
црквене студије, који 2001. године оснива тадашњи професор Универзитета у
Приштини (са привременим седиштем у Косовској Митровици), проф. др Драгиша
Бојовић. Данас смо, дакле,у прилици да се осврнемо на оснивање и рад само ове две
активне црквене библиотеке у Нишу.
Услед терора и безакоња, који су владали на Косову и Метохији, након
уласка међународних војних снага и албанских терориста, Призренска богословија је
измештена из Призрена. Захваљујући предусретљивости тадашњег Епископа нишког
Иринеја (садашњег Патријарха српског, који је обављао дужност ректора Призренске
богословије од 1971. до 1974. године) нашла је уточиште у нишком метоху
Манастира Хиландара, на коме ће бити изграђена нова велелепна зграда Богословије.
Из Призрена је евакуисана и библиотека Богословије, која је у овом граду радила
континуирано од оснивања Богословије (1871) до 1999. године, осим у ратним
годинама Првог и Другог светског рата.
Као што је познато, Библиотека је основана 10. августа 1872. године (негде
се помиње и 1871) уз подршку самог оснивача Богословије Симе Андрејевића
Игуманова, који је Богословији поклонио личну библиотеку свог покојног сина
Манојла Симеоновића.7 На свакој књизи је писало ''Призренској школи од Манојла
Симеоновића-Игуманова''. Међу значајним дародавцима био је и руски конзул Иван
Степанович Јастребов. Његове књиге су имале посвету ''Призренској семинарији –
Јастребов''. Захваљујући овом руском конзулу у конзулату је, након смрти Симе
Игуманова 1882. године, формирана тајна библиотека Богословије, у којој су се
нашле књиге које се нису могле свидети турској власти. На ту собу у конзулату
Јастребов је на турском језику исписао следеће: ''У овој соби налази се имовина
бившег руског поданика С. А. Игуманова, у коју је забрањено улазити свакоме без
присуства и знања руског консула.''8
Библиотека је током своје историје имала изузетне дародавце, међу којима
су и: Владан Ђорђевић, Љубомир Ковачевић, Стојан Новаковић, Љуба Стојановића и
други. Књиге су даривале и бројне институције, а једна од највећих набавки била је
она коју је 1906. године реализовао тадашњи професор Богословије Григорије
Божовић, познати српски књижевник и национални радник. Из извештаја који је
поднео може се видети да се Божовић уочи Бадњег дана 1906. године срео у Београду
4 Александра Вранеш сматра да 1878. година, када је основана читаоница у Нишу, почетна у
историјском ходу нишког библиотекарства. Читаоница је основана на иницијативу нишких
професора, а један од њих је био Стеван Сремац. Види: Вранеш 2004, 22.
5 Енциклопедија Ниша 2011, 282.
6 О библиотеци Владике Јеронима види:Вранеш 2004, 35-42.
7 О историји библиотеке значајну монографију написала је Ана Савић (Београд 2013), али се после
1999. године појавило још неколико важних књига о Призренској богословији, које садрже
податке и о настанку и раду њене библиотеке. Реч је о монографијама Владимира Бована (Ниш
2007) и Александре Марковић Новаков (Ниш 2011), као и о зборнику са научног скупа поводом
140. годишњице оснивања Богословије (Ниш 2013). Вреди поменути и монографију Владимира
Бована о Сими Игуманову, оснивачу и добротвору Призренске богословије (Приштина, Призрен
2004), као и књигу Јована Јањића о његовој београдској задужбини (Београд, 2008).
8 Марковић Новаков 2011, 159.
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са Стојаном Новаковићем и Миланом Милићевићем, који су му дали потпору у
Београду и препоручили пријатељима и сарадницима у Загребу. Овде се Божовић
срео са Тодом Смичикласом, председником Југославенске академије знаности и
умјетности, тајницима Врбанићем и Мусићем и академицима Армином Павићем,
Маретићем и Бурманијем. На Божовића је посебан утисак оставио Армин Павић, а
председник Академије је одлучио да сва издања уступи уз педесет посто попуста.
Због недостатка новца, Божовић је направио избор најзанимљивијих издања. Од
Академије је купљено 252 тома, а Смичикласа и Павић су поклонили своја дела. У
Матици Хрватској се сусрео са др Арнолдом и др Анте Радићем. Ова институција је
поклонила сва издања од 1897. до 1905. године. У Загребу је добио на поклон књиге и
од Јована Живановића, Владана Максимовића, проте Јеремића, проте Маширевића,
др Владе Димитријевића и игумана Сергија Попића. У Новом Саду, у Матици
Српској, добио је на поклон сва издања, захваљујући предусретљивости и
родољубљу председника Хаџића. При повратку у Београд опет су му се нашли Стојан
Новаковић, Милан Милићевић, Љуба Ковачевић, Јован Х. Васиљевић, прота Алекса
Илић. Добио је на поклон издања Академије, Задужбине Николе Чупића, Коларчеве
задужбине, Друштва ''Свети Сава'' и др. У Сремским Карловцима се, како каже
Божовић, ''српски одазвао'' Димитрије Руварац. Тадашњи министар просвете Љуба
Стојановић и црквених послова одобрио је да Државна штампарија поклони 54 дела.
Божовић даље наводи и поклоне појединаца у Београду. Истиче Стојана Новаковића,
Милана Милићевића, Љубу Ковачевића, Ристу Одавића, студента Петка Краговића.9
И након овог подухвата књиге су набављане континуирано. Пре пљачкања и
спаљивања од стране Бугара имала је 8 000 књига у 13 000 свезака. Бугарска војска је
данима спаљивала књиге, а 3 000 примерака је однето у Софију. Мирко Јовановић,
библиотекар у Призренској Богословији забележио је о томе следеће: ''Гомиле умнога
блага беху уништене, побацане у Бистрицу или спаљене, а пробрана дела беху
однесена у Бугарску.''10 Након рата 2 700 биће враћено, али не и легат Петра
Костића, који је садржао 68 рукописа. О овом тешком удесу Михаило Ристић,
некадашњи српски конзул у Скопљу и Битољу забележио је следеће: ''И када је зла
коб нашег народа довела у Призрен браћу – небраћу Бугаре, они су видели – то и
јавно признали у својим новинама – да је Богословија имала опремљену књижницу
као никоја школа у њиховом 'Царству'.''11 Иако сачувана у тешким турским
временима, библиотека је у свакоме рату плаћала тежак данак. Један део књига
страдао је и током Другог светског рата приликом неколико сељења, а неке су
отуђене од стране нових комунистичких власти након рата. Највећи део књиге је
сачуван захваљујући Петку Трифуновићу, заменику ректора, који је зазидао
библиотеку и тако спречио одношење књига.12 Према мишљењу Ане Савић тек
'''током школске 1965/1966. године професорска библиотека се приближила оном
сјају који је библиотека Призренске богословије имала 1915. године. Можда је број
књига био приближан, али богатство библиотеке, у смислу укупности броја књига,
старих и ретких књига и других вредних колекција и значаја који библиотека има у
Старој Србији, никада више неће бити исти као у време пред Први светски рат.''13
9 Наведено према: Бојовић 2013, 115-116.
10 Српска православна богословија у Призрену. Извештај за школску 1932/33. годину
(Сарајево: М. Јовановић, 1933), 14.
11 Види: Бован 2007, 81.
12 Савић 2013, 70.
13 Исто, 72.

601

Стално нарастање у другој половини XX века наметнуло је и потребу
стручне обраде књига. Захваљујући разумевању и помоћи проф. др Слободана
Костића, управника Народне и универзитетске библиотеке у Приштини. Током 1995.
и 1996. године неколико библиотекарки ове библиотеке радило је на формирању
лисног алфабетског и стручног каталога, као и инвентара тзв. професорске
библиотеке. Започети посао није окончан услед ратних дешавања 1999. године.
Библиотека се по ко зна који пут нашла у опасности.
Захваљујући пожртвовању економа Николе Божанића и бризи ректора
Милутина Тимотијевића библиотека је евакуисана 1999. године чимеје спречено њено
уништавање, које би је сигурно задесило тада или у мартовском погрому 2004. године
када је горео читав комплекс Богословије.Књиге су пренете у Ниш, где је Богословија
нашла ново уточиште. Испред улазних врата садашње библитеке Призренске
богословије у Нишу, на пригодној плочи, сачувано је сећање на оне, који су у
различитим временима чували библиотеку од уништавања: ''Библиотека Призренске
богословије опстала је у свим временима од оснивања 1871. г. благодарећи Богу и
многим добротворима, као и овим храбрим људима који су је сачували у време тешких
искушења: конзул Иван Ст. Јастребов, од 1871. до 1885. г.; п. ђакон Петко Трифуновић,
проф. 1941. г.; прота Никола Божанић, економ 1999. г. Захвална Управа Богословије о
прослави 140. годишњице Богословије, 31. 10. 2011. г. Ниш.''
До 2005. године читав фонд је чуван на тавану једне зграде у Нишу.
Изградњом нове зграде Богословије 2005. године почиње да ради и библиотека.
Наредне године део некадашњег тима Народне и универзитетске библиотеке у
Приштини поново, али сада у Нишу, почиње са сређивањем фонда. Посао су
започели Стојана Секулић (библиотекарка у пензији), Снежана Бојовић (сада
библиотекарка Универзитетске библиотеке у Нишу), Гордана Радојловић (раније
библитекарка у библиотеци Центра за црквене студије) и Љубица Ђуровић, која
убрзо после тога постаје професионални библиотекар у библиотеци Богословије и
која преузима обавезу њеног сређивања.14 Док су у Призрену биле одвојене
професорска и ђачка библиотека (настала активношћу литерарне дружине ''Растко''),
у Нишу су ове две библиотеке обједињене тако да формирају јединствени фонд.
Библиотека данас има 17 282 књиге (на дан 14. септембра 2015. године), а у
свом фонду има и један рукопис из XVI века (реч је о два одломка спојених
рукописа, у књизи Ане Савић погрешно датарини у XIV век). Зоран Ранковић је
утврдио да је први одломак (6 листова) Служабни минеј за јануар, а други је
Стиховни пролог за јун-август (садржи 64 листа). Оба одломка потичу из XVI века.15
Посебну вредност чини и збирка старе и ретке књиге (укупно 145 наслова).
Овај релативно мали број, у односу на дугу историју библиотеке, управо говори о
њеном сталном страдању и уништавању фонда.За ову прилику указујемо на неке
наслове из фонда старе и ретке књиге:
1. Псалтир, средина XVII века, црквенословенскијезик, папир, 332 листа, 1650.
2. Каноник, Кијев, 1759.
14 Током дуге историје позната су и имена већине библиотекара, који су тај посао радили као
професори Богословије. Први библиотекар је био Трифун Димитријевић и радио је овај посао
од 1891. до 1895. године. Затим следе, до 1936. године: Сима Савић, Сава К. Поповић, Мирко
Јовановић, Пантелејмон Хапланов, Слободан Р. Богићевић и Иван Јакубов. После Другог
светског рата настављена је пракса да неко од професора буде библиотекар. Од 2006. године
библиотека има професионалног библиотекара.
15 Ранковић 2009-2010, 523-533.
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3. Служебник, Москва, 1792.
4. Руководство ко право глаголанију и правописанију, сочине ново
употребленије сербских училишт трудом Стефана Вујановскаго, Вијен, 1793.
5. Кратка историја, превод архимандрита Јована Рајића са немачког на
словенски, Беч, 1793.
6. Правило молебноје, Будим, 1812.
7. Кратко писаније свете и преславне царске лавре Хиландара, Кирило
Михаилович, Будим, 1814.
8. Жертва Аврамова и собеседованије грешника с Богоматерју, превео са
грчког на српски Викентије Ракић, Будим, 1812.
9. Историја разних славенских народов најпаче же Бугар, Хорватов и Сербов,
произведенаја Јоаном Раичем, архимандритом, Будим, 1823.
10. Карактеристика, описание народа по целој земљи живећег изверодостојна
писанија, Аврам Бранковић, Будим, 1827.
11. Доситеја Обрадовића Првенац: Ижица или Доситејева буквица,
Карлштадт, 1830.
12. Млади мудрац, са мађарског на српски превео Субота Младеновић,
Будим, 1833. (трошком Матице Сербске)
13. Совјети здраваго разума, ДоситејОбрадовић, Крагујевац, 1833.
14. Писма Доситеја Обрадовића, Београд, 1833.
15. Милован Видаковић, Путашествије у Јерусалим, Будим, 1834.
16. Историја Церне Горе од искона до новијег времена, Сима Милутиновић
Сарајлија, Београд, 1835.
17. Чудеса Пресвете Богородице, са грчког превео Викентије Ракић
(штампана трошком Георгија Марковића, рођеног у Новом Пазару, а сада названог
Попадић), Београд, 1837.
18. Андрија Качић Миошић, Разговор угодни народа словинскога,
Дубровник, 1839.
19. Лукијан Мушицки, Стихотворенија, књига друга, МатицаСербска, Будим,
1840.
20. Димитрије Аврамовић, Описаније духовностиј сербски у Светој
(Атонској) Гори, Београд, 1847.
21. Нови завјет, господа нашега Исуса Христа, превео Вук Стеф. Караџић,
Беч, 1847.
22. Начела физике, за своје ученике, а и за самоуке, написао Вук
Маринковић, Београд, 1851.
23. Србска граматика за гимназијалну младеж Књажевства Србије, написао
Владимир Вујић, Београд, 1856.
На многим старим књигама сачувани су занимљиви записи, који заслужују
посебну пажњу истраживача. Посебну збирку старих и ретких књига чини десетак
турских књига, које је Богословији поклонио Иван Степанович Јастребов. На њима је
сачуван текст посвете руског конзула.
Библиотека Центра за црквене студије основана је 2004. године добивши име
''Свети Владика Николај''. Међутим са прикупљањем књига за библиотеку започело се
већ након оснивања Центра 2001. године. Библиотека је свечано отворена 20. фебруара
2004. и почела је да ради у закупљеном простору (Кеј Мике Палигорића, бр. 14; данас је
смештена у Обреновићевој улици бр. 20). Уписана је регистар академских библиотека.
У њеном фонду се налази 3 000 књига, добијених углавном путем поклона или
разменом. Садржи и вредне серијске публикације. Монографске публикације су
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разврстане по областима: теологија, историја уметности и археологија, књижевност,
историја. Књиге су инвентарисане и сређене по лисном алфабетском каталогу, а највећи
део унет је и у електронску базу података. Од 2015. године у фонд ове библиотеке ушло
је око 500 књига библиотеке Међународног центра за православне студије.
Књиге ове библиотеке чиниле су највећи део две веома важне изложбе књига
у Нишу: Свети Ћирило и Методије и словенско средњовековно наслеђе (поводом
1150. годишњице словенске писмености, организована у Народној библиотеци
'''Стеван Сремац'')16 и Ниш – од црквених до византијско-словенских студија
(поводом 50 година Универзитета у Нишу и оснивања Центра за византијскословенске студије). Тим поводима објављени су и каталози изложбе.17
И ова библиотека садржи један рукопис (одломак), као и збирку старих и
ретких књига. Поменути рукопис је на пергаменту и одломак је Минеја за октобар
(11. и 12. октобар), из друге половине XIV века. Одломак за 11. октобар садржи
службу у спомен св. апостола Филипа, а заглавље службе за 12. октобар садржи
спомињање св. мученика Прова, Тарха и Андроника.18
Међу старим и ретким књигама издвајамо:
1. Минеј општи, Москва, 1818.
2. Песме о Светом Алексију божјем човеку и Светој великомученици
Варвари (без корие, на основу једног записа закључујемо да је књига штампана пре
1859. године).
3. Архијерејско поученије новорукоположеном свештенику, Београд, 1858.
4. Поученије, Београд, 1859.
5. Кратки црквени устав, Београд, 1860.
6. Писмо патријарха православно-католичке восточне цркве о православној
вери писано Енглезима 1723. године, Београд, 1864.
7. Притче Христове, Београд, 1870.
8. Месецослов, Карловци, 1871.
9. Митрополит Михаил, Одбрана истине, Београд, 1872.
10. Филарет Петровић, Двије ријечи по штудији Хекеловој о постању свјета
и човјека, Ниш, 1882.
11. Свети Сава, издао Никола Ружичић, Београд, 1879.
12. Наука православне хришћанске цркве, Београд, 1883.
13. Сократ Схоластик, Црквена историја, Београд, 1886.
14. Посланица Инокентија, епископа Нишког, Ниш, 1896.
15. Епископ жички Сава Дечанац, Владалац и народ, Београд, 1897.
16. Хришћански весник, 1880. (часопис излазио у Београду)
17. Црквени гласник, 1887. (часопис излазио у Лесковцу)
Библиотека од оснивања ради захваљујући волонтирању студената
србистике Филозофског факултета у Нишу, тако да се на послу библиотекара
огледало око стотину студената.
16 Изложба је имала неколико тематских целина: Глагољски споменици, Ћирилски споменици,
Монографије о Светом Ћирилу и Методију, Зборници са научних скупова о Ћирилу и
Методију, Зборници о њиховим ученицима, Енциклопедијска и библиографска издања,
Историја ћирилице, Каталози, описи и инвентари ћирилских рукописа, Српско средњовековно
наслеђе, Периодика и Минијатурно сликарство у рукописном наслеђу. Види приказ: Бојовић Ј.
2014, 92-93.
17 Свети Ћирило и Методије и словенско средњовековно наслеђе, уредник Драгиша Бојовић,
Ниш 2013; Ниш – од црквених до виѕантијско-словенских студија, Ниш 2015.
18 Ранковић 2010, 239-243.
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Имајући све напред речено у виду, можемо закључити да Ниш има две веома
вредне црквене библиотеке, једна која постоји скоро 150 година (у Нишу десет
година) и друга, која у овом граду делује нешто више од десет година. Иако им
трајање није ни приближно исто, обе представљају вредну културну тековину и
институције јединственог значаја.
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Једна од књига библиотеке Призренске богословије са посветом
Симе Андрејевића Игуманова
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Jovana Bojović Manić
CHURCH LIBRARIES IN NIŠ
The paper presents the most important activities preceding the foundation of two
church libraries which are today active in Niš. The institutions in question are the library of
Prizren Seminary and the library of the Center for Church Studies. The development of the
famous library of Prizren is particularly covered, where its relevance and current important
position among Niš libraries is pointed out. An overview of current activities and also a
shortest presentation of the collections of the two libraries are given. Particular attention is
paid to the presentation of manuscripts, and also to the series of old and rare books.
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ОДНОС ДУХОВНОСТИ И МУЗИКЕ У ФИЛМУ „ОСТРВО“
РЕДИТЕЉА ПАВЕЛА ЛУНГИНА („ОСТРОВ“ ПАВЕЛ ЛУНГИН)
Апстракт: Музика у филму је од самог настанка филмске уметности
имала улогу да обоји слике, естетизује радњу, употпуни кадар. Рана теорија филма
и филмске музике доноси другачији приступ музици, а самим тим су и редитељи
водили рачуна да музика коренспондира са филмским наративом. У овом раду биће
испитани главни принципи филмске музике инспирисани духовношћу и њихов
међусобни однос, који је у теорији филма недовољно истражен, а као студија
случаја послужиће руски филм „Острво“ Павела Лунгина, инспирисан ликом оца
Анатолија чије се карактерне особине могу окарактерисати као јуродивост.
Кључне речи: Јуродивост, филмска музика, карактер, душевно стање,
симбол
Увод
Када говоримо о филмској музици, најчешће помислимо на музику која
филмским сликама даје неку естетску димензију, музика која служи да „обоји“ слике на
екрану, а реципијенту створи осећај пријатности. Рана теорија филмске музике је на овај
начин дефинисала улогу музике1, међутим, у новијој теорији филма, музика равномерно
коренспондира са сликом и не може се замислити добар филм у коме музика не игра
значајну улогу. Посмодернистичка уметничка епоха интердисциплинарно интерпретира
музичко дело, што визуелном и аудутивном у филму даје потпуно једнаку важност.
Када са те позиције посматрамо музику, примећујемо да су редитељи водили рачуна да
се, осим сликама, служе и музиком као наративним средством. То је разлог због чега
филмској музици можемо приписати семиотички аспект.
Први део рада представња прелаз од класичне филмске партитуре и начин на
који су композитори у тридесетим и четрдесетим годинама двадесетог века
користили музику да би дочарали слику, филмску радњу или одређеног филмског
актера, ка наративној улози, о којој говори америчка теоретичарка Клаудија Горбман
(Claudia Gorbman). Затим ћу се послужити истраживањима француског музиколога и
теоретичара филмске музике Мишела Шиона (Michel Chion), који је у својој студији
„Аудиовизија“ представио феномене и појмове везане за аудио-визуелну перцепцију
реципијента. Однос између аудио-визије и одређеног филмског актера и његове
духовности биће у фокусу овог рада.
1 Балаж 1978, 84–94. Рану и класичну теорију филмске музике дефинисала је група аутора, од
којих је највећи допринос дао Бела Балаж (Béla Balázs).

609

Музика је најчешће дочаравала одређену радњу или естетски уобличавала
слике и догађаје. Међутим, као што ћемо приметити у филму „Острво“ Павела
Лунгина за који је сценарио написао Дмитри Соболев, одсликала је главног јунака,
односно његов карактер или, прецизиније речено, духовну димензију. С обзиром на
то да је јуродивост главна карактеристика Оца Анатолија (име главног лика у
филму), композитор Владимир Мартинов је кратким и оскудним музичким изразом
покушао да дочара његову личност. Музика и звук у овом филму добијају естетскосимболичну улогу у креирању аудио-визуелне атмосфере, односно духовне
димензије главног јунака, успостављајући однос између духовности и музике.
Стварање симболике музичком интерпукцијом и дефинисање појма јуродивости
Музика је од почетка „звучног“ филма континуитет нарације, али
функционише као рафиниран дискурс унутар филмског система, најчешће кроз звук
романтичарског оркестра и background партитуре. Таква филмска партитура се
сматра традиционалним поступком у филмској музици и назива се класичном. „Под
појмом класична филмска партитура подразумевамо кодекс правила пратње
визуелном и вербалном наративу, известан конвеционализам који композитору
умногоме олакшава рад јер му служи као модел од кога не би требало одступати.“2
Дефинисање овог појма се најчешће везује за филмски опус Макса Штајнера (Max
Steiner), чија музика институционализује форму класичне партитуре. „Класичну
филмску партитуру називамо на овај начин превасходно стога што пут њеног
конципирања указује на узоре који стижу из простора класичне музике, који упућују
на симфонизам (позно)романтичарске традиције.“3 „Класична партитура је тековина
класичног филма (што у најконкретнијем смислу јесте холивудски играни филм
тридесетих и четрдесетих година прошлог века), а користити термин класичан значи
сматрати овај филм институцијом.“4 Када кажемо да је у неком филму примењена
класична музичка пракса, ми још увек сматрамо да је улога музике секундарна у
односу на филмски наратив и да је њена улога превасходно естетска, односно служи
да обоји слике и допринесе пријатнијој атмосфери. Међутим, каснија филмска пракса
показује да музика у филмовима шездесетих и седамдесетих година добија
равноправнију улогу и често је у функцији наратива.
Клаудија Горбман у својој студији Unheard Melodies ресистематизује
дотадашњу критичку праксу филмске музике, уводећи у њу теорију наратива и
термине дијегетичко и недијегетичко примењујући их на музику: први би,
приближно речено, био еквивалент музици из кадра, а други background партитури.
Дијегетичку музику посматрамо/слушамо кроз дијалектичку структуру коју чине две
равни, наратив (филмска прича) и нарација (процес којимсе филмска прича преноси
публици), а чији су конституенти творбе музика ислика, односно, њихов
флуктуирајући однос (дијегетичка музика је део филмске приче и онда када није
видљива у кадру, када наслућујемо да долази из кадра). Недијегетичка музика је она
чији се извор налази ван кадра и експлицитно и имплицитно, али која има значењски
однос са филмском причом5.

2 Ћирић 2010, 15–29.
3 Brown 1994, 38–50.
4 Donnelly 2001, 1–16.
5 Gorbman,1987.
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Класична теорија филма и филмске музике је веома важна за ову анализу, јер
се у филму „Острво“, који је снимљен 2006. године, управо примењује класична
форма филмске музике. Композитор Владимир Мартинов је кратким музичким
фрагментима, који подсећају на Макс Штајнеровски лајтмотив и употребом
класичног оркестра, клавира и хора, постављао музичке интерпукције симболизујући
одређена осећања оца Анатолија. Мишел Шион дефинише музичку или звуковну
интерпукцију као постављање тачака, зареза, тачки и зареза, узвичника, упитника и
модулишу ритам текста или га одређују.
„Партитура коју је Макс Штајнер компоновао за филм „Потказивач“ (The
Informer) 1935. заснована је на принципу по коме ће се у наредним годинама
заснивати 90% филмске музике: то је принцип лајт-мотива по коме сваком кључном
лику или свакој покретачкој идеји одговара једна музичка тема која их одређује и
која представља неку врсту њиховог анђела чувара.“6 Како Шион даље наводи у
својој студији, то је покушај да се од звучног филма начини нека врста говорне опере
у коме подједнако учествују композитор и редитељ. „Острво“ ни на који начин не
личи на неки филм који је по завршетку снимања препуштен композитору који би
нанео музички „слој“. Дефинитивно је овај филм резултат претходног договора
редитеља, сценографа и композитора. Филмска музика заснована на лајтмотивима,
ближе одређује филмски лик, догађај или импресију. У епохи класичне теорије
филма, оркестар је тај који преузима теме у зависности од појављивања ликова на
екрану и преображава их у зависности од тренутних околности у којима се ликови
налазе и од њиховог стања духа што је посебно приметно када је филм „Острво“ у
питању. Музичку интерпукцију можемо схватити као симболичко изражавање унутар
филмске индустрије, а оваква стилизација тежи да изнова пронађе дух немог филма.
„Оркестар потцртава извесне покрете и неке реплике да би им одузео њихову чисту
реалистичну природуи од њих направио значењске делове глобалне режијске
поставке.“7 Још код Вагнера (Richard Wagner) налазимо музичке теме које унутар
оркестарске фактуре указују на подсвест лика. У првом чину опере Валкира (The
Valkirye), оркестар урезује мотив мача у Зигфридову подсвест пре него што ће он тај
мач пронаћи у колиби у коју се склонио.
У даљем тексту ћу већу пажњу посветити главном јунаку филма „Острво“,
оцу Анатолију, кога ћу дефинисати као јуродивог и рефлексију његовог лика на
третман музике и звука. Јуродивост представља једну од битних одлика православне,
и то нарочито руске духовности. Јуродивост се у појавној сфери скоро може
изједначити са лудошћу, али се од ње разликује наменом. Наиме, јуродивост постаје
средство преношења апсолутне поруке духовности, о несводивости Бога на наше
људске мере и критеријуме и на тај начин постаје најрадикалнији облик апофатичке
теологије Православне цркве.
Теолошка основа феномена јуродивости се налази у учењу апостола Павла о
карактеру хришћанске и апостолске проповеди: „Пошто, дакле, у премудрости
Божјој, свет мудрошћу не позна Бога, изволи се Богу да лудошћу (διὰ τῆς μωρίας)
проповеди спасе оне који верују; јер и Јудејци траже знаке, и Јелини траже мудрост, а
ми проповедамо Христа распетога, Јудејцима саблазан, а Јелинима лудост (μωρίαν)"
(1 Кор 1,21–23). Насупрот људској мудрости, коју апостол Павле описује као
„мудрост света“ (τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου), налази се „лудост“ јеванђелске проповеди,
која се усредсређује на распетог Христа (1 Кор 1,23) као на посредника људског
6 Шион, 2007. 49.
7 Исто. стр. 50.
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спасења. За апостола Павла овај текст не означава „похвалу лудости“, већ се тумачи
кроз призму догађаја спасења и проповедања јеванђелске поруке о спасењу. Другим
речима, апостол Павле нас учи не да ће „луди“ неизоставно бити узвишени у Царству
Небеском, него да се вером спасавају сви, чак и људи који у очима света и људског
друштва немају никакав социјални статус.“8 Овде се види сва дубина парадокса „луде
љубави Божје“ која намерно изабире лудост проповеди за модус преношења поруке о
спасењу, насупрот, из људске перспективе очекиваној, људској мудрости и
реторичкој вештини.
Ако Бог преузима иницијативу (1 Кор 1,21: εὐδόκησεν ὁ θεὸς) у коришћењу
лудости као средства преношења јеванђелске поруке о спасењу, не треба да нас чуди
да Бог изабира апостола Павла као посредника таквог садржаја. Зато апостол Павле
каже у дијатрибском стилу: „И ја дошавши вама, браћо, не дођох са високом речи
или мудрошћу да вам објавим тајну Божју. Јер расудих да не знам међу вама ишта
сем Исуса Христа, и то распетога. И ја бејах међу вама у слабости и у страху и у
великом трепету. И реч моја и проповед моја не би у убедљивим речима људске
мудрости, него у показивању Духа и силе, да вера ваша не буде у мудрости људској
него у сили Божјој“ (1 Кор 2,1–5). Апостол Павле не долази да проповеда
Коринћанима кроз свој узвишени социјани статус или кроз реторичку бомбастичност
и вештину9, већ управо кроз лудост проповеди, чији је садржај распети од Рима
Христос. Лудост Павлове проповеди се огледа у томе што као Спаситеља од смрти
Коринћанима проповеда човека кога су римске власти осудиле на смртну казну и
погубиле! Према томе, Павлова проповед распетог и умрлог Месије представља
позив на преокретање свих људских социорелигиозних стандарда и норми, јер није
базирана на људским критеријумима, већ на проповеди крста. Сви они који користе
духовне и социјалне реалности као средство самоузношења једноставно не разумеју
јеванђелску поруку о лудој љубави Божјој и о лудој мудрости Божјој10.
Филм „Острво“ редитеља Павела Лунгина затворио је венецијански филмски
фестивал 2006. године. Проглашен је за најбољи руски филм те године на фестивалу
у Москви. Освојио је шест награда на петој националној додели Златног орла, за
најбољи филм, најбољу споредну улогу (Виктор Сухуроков), најбољу главну улогу
(Петр Мамонов), најбољу режију (Павел Лунгин), најбољи сценарио (Дмитри
Соболев) и најбољи руководилац пројекта (Андреи Зхагалов). Сниман је у градовима
Кем и Карелиа на обалама Белог мора11. Радња филма се заснива на једном догађају
из другог светског рата када нацисти заробљавају морнара Анатолија и његовог
капетана Тихона, у тренутку када се укрцавају на реморкер који је требало да
испоручи угаљ. Анатолију нацисти дају пиштољ и могућност да преживи под
условом да убије свог капетана. Он нерадо пуца у капетана који пада у море. Нацисти
одлазе остављајући Анатолија на реморкеру који ће касније бити разнет експлозијом.
Међутим, Анатолија спасавају православни монаси и он остаје да живи са њима
радећи као ложач, стално се борећи са својом савешћу због онога што је учинио.Због
констатног кајања и молитви, сад већ отац Анатолиј добија дарове прозорљивости и
дар да исцељује људе. Његово неконвенцијално понашање и јуродива природа смета
многим монасима, али га отац Филарет (игуман манастира) веома поштује.
Једног дана се у манастиру појављује адмирал руске морнарице и његова болесна
8 Conzelmann, 1975, 51.
9 Чарнић, 2005, 222.
10 Johnson, 1986, 276-277.
11 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Island_%282006_film%29 10.06.2015.
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ћерка којој је отац Анатолиј помогао да оздрави и тада сазнаје да је адмирал у ствари
капетан Тихон у кога је он пуцао за време рата. У том тренутку у његовој души
анђели певају.
Радња филма је фокусирана на оца Анатолија и његово константно кајање и
молитви, а посебно је представљена његова јуродива природа. Сценариста Дмитриј
Собољев објашњава да људи често траже од Бога погрешне ствари, а да Бог има боље
разумевање за оно што је одређеној особи потребно. Пјотр Мамонов, који глуми оца
Анатолија је некада још док је постојала СССР, био рок музичар да би се 1990.
године преобратио у православље и сада живи у изолованом селу, а благослов за ову
улогу је добио од свог духовника12.
Управо бих музичку и звуковну анализу филма повезао са главним јунаком и
његовим карактером. Композитор се музиком симболички обраћа у појашњавању и
представљању оца Анатолија. Кључ по коме се композитор и редитељ крећу је у
знаку три музичке целине или фрагмента, односно три лајтмотива који су некада
веома кратки, а некада дужи. Један фрагмент је звучно „одсликан“ клавиром који
доноси атоналну мелодију неодољиво подсећајући на Шенбергову (Arnold Schönberg)
додекафонију. Како је додекафонија начин компоновања својствена епохи
експресионизма када су музиком представљене тешке емоције, негативна осећања,
песимистичан поглед на свет, можемо претпоставити да је појава клавирског
лајтмотива писана атоналном додекафонијом, звучни приказ душевног стања оца
Анатолија. Следећи музички фрагмент који се појављује неколико пута је „обојен“
гудачким интрументима, који стилски веома подсећа на европски музички
класицизам и време када се на старом континенту појавило просветитељство, али са
понекад убаченим романтичарским хармонским елементима. Овај музички фрагмент
се најчешће јавља у тренуцима кајања оца Анатолија, када се он молитвама обраћа
Богу за спасење душе. Мелодија која се креће у спором темпу и без наглих скокова са
тамнијим звуком, очигледно приказује тежину у његовој души. Реципијент датим
музичко-сценским приказом добија потпун аудио-визуелни доживљај греха овог
монаха, осећајући његову душевну тегобу и кајање. Након завршене молитве и
„очишћене“ душе, композитор гудачком оркестру даје радоснију ноту, а наступајући,
хор се у једном тренутку преклапа са оркестром спајајући се у једну веселу мелодију
која на крају добија и епски карактер. „Острво“ дефинитивно има за циљ да прикаже
јуродивост као главну карактерну особину једног руског монаха, његов аскетски
живот и одрицање од материјалног и било каквог уживања у материјалним и
телесним благодетима.
Очигледна је оскудност музике и звука. Доминирају реални звуци, а главно
наративно средство су дијалози и слике. Музика у овом филму није средство
нарације, већ начин да се симболички прикаже стање људске душе. Музику можемо
схватити као средство за естетки приказ филмске радње, што је карактеристично за
рану и класичну теорију филмске музике.
Закључак
Павел Лунгин је овим филмом тежиште саме радње пребацио на лик једног
човека и његовог душевног стања. Јуродивост као есенцијална карактерна црта оца
Анатолија је заправо главна преокупација целокупног наратива. Све оно што чини
филмски наратив учествује у креирању карактера главног актера, а то се односи и на
12 http://www.patriarchia.ru/db/text/164751.html 10.06.2015.
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музику и звук. Могућа је претпоставка да је управо оскудност музике и звука,
заправо рефлексија на аскетски начин живота оца Анатолија, другим речима,
одрицање од материјалног и овоземаљског, служећи и помажући људима који су у
великом броју долазили по помоћ у решавању својих проблема, одрицање од
удобности, материјалног благостања и телесног задовољства, своје упориште налази
такође у оскудној музици, простој мелодијској линији и једноставној хармонији.
Може се донети закључак да се јуродивост и аскетски начин живота монаха
оца Анатолија рефлектује на коришћење музике и звука у филму које ћемо
дефинисати као веома оскудно, али употребљено у тренуцима када треба
представити подсвест и душевно стање главног јунака овог филма.
Литература
Adorno, Theodor W, Hans Eisler, Composing for the Films (first published in
1947), The Athlone Press, London and Atlantic Highlands, 1994.
Akar, Žorž: „Uloga muzike u filmu“, sa francuskog preveo Vartkes Baronijan,
Filmske sveske 1/1980, Institut za fim, Beograd, 1980.
Balaž, Bela, „Filmska kultura“, Dušan Stojanović, Teorija filma, Nolit, Beograd,
1978, str. 84–94.
Baronijan, Vartkes, Muzika kao primenjena umetnost, RTS, Biblioteka Teorija i
praksa, Beograd, 2007.
Brown, Royal S., Actions/Interactions: "Classical" Music. In Overtones and
Undertones: Reading Film Music. Los Angeles/London: University of California Press,
Berkeley, 1994.
Gorbman, Claudia, Unheard melodies, Narative Film Music, Medison,
Wisconsin/London: University of Wisconsin Press/BFI, 1987.
Donnelly, K. J. The Hidden Heritage of Film Music. In K. J. Donnelly (Ed.). Film
Music. Critical Approaches. New York: The Continuum International Publishing Group,
2001.
Zbornik radova, Sineast (Film i muzika), priredili: Lazić Raoslav i Stojanović
Nikola, glavni i odgovorni urednik: Stojanović Nikola, broj 49/50, Svjetlost, Sarajevo,
1980–81.
Johnson, L. Timothy, The Writings of the New Testament, Fortress Press,
Philadelphia 1986.
Kalinak, Kathryn, Settling the Score: Music and the Classical Hollywood Film,
The University of Wisconsin Press, Medison Wisconsin / London England, 1992.
Ћирић, Марија, „Век филмске музике: концепти музике у филму“, уредник
Драган Бошковић, Теорије основе и претпоставке савремене музике, ФИЛУМ,
Крагујевац, 2010.
Conzelmann, Hans, 1 Corinthians, Fortress Press, Philadelphia 1975.
Чарнић, Емилијан-протођакон, Увод у Свето Писмо Новога Завета (посебни
део), Манастир Благовештење 2005.
Шион, Мишел, Аудиовизија, Звук и слика на филму, превео са француског
Александар Луј Тодоровић, Клио, 2007.

614

Интернет линкови
http://www.patriarchia.ru/db/text/164751.html 10.06.2015 10.06.2015.
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Island_%282006_film%29 10.06.2015.

615

Aleksandar Ristić
THE RELATIONSHIP BETWEEN SPIRITUALITY AND MUSIC
IN THE MOTION PICTURE "THE ISLAND" OF PAVEL LUNGIN
Music in the film is from the very beginning of film art had a role to paint pictures,
aestheticize action, fully staffed. The classical theory of film and film music brings a
different approach to music, and consequently the directors and made sure that the music
corresponds with the film narrative. This paper examined the main principles of film music
inspired by the spirituality and their relationship, which is in film theory insufficiently
researched, and will serve as a case study Russian film "The Island" by Pavel Lungin,
inspired by the figure of his father Anatoly whose character can be described as Foolishness
for Christ.
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ОСОБЕНОСТ РАДОЈЧИЋЕВОГ ПРИСТУПА МЕДИЕВИСТИЦИ
Апстракт: Узевши у обзир радове Светозара Радојчића који као базични
елемент садрже примере сагласја између ликовне и књижевне уметности средњег
века, покушали смо да преиспитамо, условно речено, есеистички слој у текстовима
овог угледног научника. У оквиру тога акцентовали смо Радојчићево указивање на
посве посебан слој античког наслеђа у средњем веку – склоност ка сујеверју
образованих људи тога доба и истакли његово инсистирање на неопходности
уживљавања научника у епоху коју проучава, што у случају средњовековља
пресупонира посебну врсту озарености – надахнутог истраживача. Његов
свеприсутни захтев за контекстуализацијом са временом и простором у коме је
изворни артефакт настао, испитали смо у корелацији са његовим истраживачким
поступком који подразумева познавање и узимање у обзир свих трагова културе
(књижевности, сликарства, религије, историје, епистола, записа, извештаја, сл.).
Указали смо на сличности и разлике између Радојчићеве методологије научног рада и
новог историзма, те одредили Радојчићев приступ као релевантан и близак
особеностима ове епохе.
Кључне речи: Светозар Радојчић, уметност средњег века, одуховљеност
истраживача, контекстуализација, ко-текстуализација, нови историзам.
Увод
Профеоср историје уметности на Филозофском факултету у Београду,
научник врхунског знања из области археологије, филологије и историје уметности,
Светозар Радојчић, био је одличан познавалац средњовековне европске и византијске
уметности. Kao један од најзначајнијих проучавалаца српске средњовековне
уметности, Радојчић је своја истраживања утемељио на ставу да је култура средњег
века јединствена духовна творевина: „У ликовним уметностима дејствују исти
основни закони епохе који су одређивали и свако друго духовно стварање, књижевно
и песничко, музичко или филозофско, религиозно и научно“1.
У том свеобухватном погледу на феномен који истражује јесте посебност и
значај његовог методолошког поступка, његове намере да предмет свог проучавања
сагледа у комуникацији са свим релевaнтним параметрима доба у коме је настао.
Подједнако важним Радојчић је сматрао и дијахронијски поглед на проблематику
којој је посветио цео свој живот2. У том контексту значајно је истаћи чињеницу да је
1 Богдановић, 1979, 15.
2 „Никада нећу заборавити ону свежу и чисту радост с којом је Радојчић последњих својих
дана читао једну на први поглед досадну књигу као што је Каталог хиландарских рукописа; за
њега је то био поновни, увек жељени додир са једним ж и в о т о м – не тек са једним
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доста говорио и писао о континуитету – заснованости византијске уметности на
хеленистичким идејама, као и утицају византијске уметности на уметност западне
Европе и епоху ренесансе.
О Радојчићевом инсистирању на проширивање слике са локалног на
глобално на синхронијској оси Богдановић каже:
„Ништа, заиста ништа није изоловано; нема у средњем веку уметничких
ауторских монада. Све се на неки начин повезује: Ирска са Моравском, она са
Бугарском, Македонијом, са српским земљама, све оне – са Византијом, а Византија
и сама – са творевинама оријенталног духа из једног другачијег света.“3
Радојчић je сматраo несувислим и границе између различитих научних
дисциплина:
„Код нас, мислим у српској науци, још се упорно чувају застареле границе
између појединих дисциплина. Историчари слабо познају стару уметност. Палеографи
се држе филолога, а епиграфичари се већином држе историчара; тако се дешава да неки
епиграфски споменик добије опширни коментар, а у суштини остане непротумачен.“4
Своје тезе поткрепљивао је тврдњама које проистичу из његове богате
ерудиције, водио дијалог са другим критичким текстовима на исту тему на један
полемичан начин, доказујући свој став тачку по тачку. Упркос томе, неретко је
одлучивао да своје закључке употпуни речима која ту исту тврдњу релативизују,
доводе у питање, акцентују идеју да је у питању превасходно ауторов став који само
проблематизује одређени истраживачки фокус, без амбиције да се ауторова истина
преиначи у ону чврсту, непoколебљиву, научну5.
Узевши у обзир одређени корпус Радојчићевих текстова, наведених у
литератури (акценат је на радовима који се баве корелацијом између ликовне и
књижевнe уметности), настојаћемо да истражимо тај, условно речено, есеистички
слој у наративу овог аутора и преиспитамо колико је тај слој у текстовима који
произлазе из Радојчићевог истраживања микросвета средњовековне културе као
јединствене духовне творевине, заправо начин да се искаже истина сама (самим тим
и научна истина).
Сујеверице верујућих
„Блажени сиромашни духом,
јер је њихово Царство небеско.“6
споменицима“ (Богдановић, 1979, 16).
3 Богдановић, 1979, 15–16.
4 Радојчић, 1975а, 12.
5 У вези са овом тврдњом навешћемо неколико примера – свој текст о песми „Косовка девојка“
образлаже следећом реченицом – „Ово што сам написао само је покушај“… (Радојчић, 1975г,
240). У раду насловљеном „О неким заједничким мотивима наше народне песме и нашег
старог сликарства“ о међусобном утицају народне књижевности, хагиографије и
фрескосликарства каже: „Мени се чини вероватније да је у том процесу преношења мотива
слика имала важнију улогу“ (Радојчић, 1970г, 100–101). Или: „Извесна фрапантна поклапања
између фресака поретрета и описа личности у народној песми наводе на помисао да су и
верни портрети неких јунака у песмама сачували свежину и историјску тачност највише
захваљујући сликарству“ (Радојчић, 1970г, 103). Говорећи о обичају пострига у облику
тонзуре, по предрасуди недовољно информисаних везан искључиво за католичанство,
закључује да се тај обичај задржао сигурно све до средине XVII века (Радојчић, 1975б, 26) итд.
6 Мт 5,7.
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Указујући у више наврата на озбиљну и обимну литературу која се бави
утицајем антике на средњи век7, и сам је вишеструко истицао незаобилазну
чињеницу о континуитету који превасходно произлази из следећег историјског следа:
„Мистична Плотинова естетика пресађена је у византиско хришћанство скоро у
целини захваљујући анониму који се крије иза имена Дионисија Ареопагита“8.
Насупрот очекиваном тумачењу уметности српског средњег века искључиво
заснованом на параметрима хришћанског учења, Радојчић је пронашао простор да
говорећи о људима средњег века истакне својеврсну форму античког утицаја:
говорио је о уметничким артефактима који, иако произлазе из окриља хришћанства,
за узрок свог постајања немају веру, већ сујеверје.
Сместивши предмет свог истраживања у културни оквир у коме је
детектовао овај феномен, отишао је корак даље, те указао на друштвени слој
примарно склон оваквој врсти рационализације: ова врста конфузије не очитава се у
свету простог, необразованог човека, већ је сенка образованог човека, оних људи који
су носиоци уметничког изражавања ослоњеног на хришћанску догму, али и
специфичног интимног доживљаја блискости са Свевишњим.
У књизи Текстови и фреске, Радојчић је ову тему разматрао кроз рад
насловљен неологизмом „Сујеверице верујућих“. Као темељ бољег разумевања
поменутог исклизнућа из главног тока, Радојчић је изложио историјски контекст с
почетка XIV века, када су „обе половине Европе – помућене хаотичним сукобима у
којима су се верска питања, убачена у вреву животне стварности, често преносила у
политику, економски живот и уметност“9. У таквом историјском тренутку он је
запазио међу хришћанима, љубитељима антике, велику заједничку слабост –
„сујеверни су, верују у судбину, срећу, звезде, виле, божанства, реке, мора“10.
Говорећи о XIII веку уз помоћ записа Никите Хонијата, Радојчић нам је
указао на несувисле конструкције учених које су биле засноване на ирационалном
осећању блискости са хеленском историјом и културом11. Записи из тих времена
указују да је човек XIII века12, на подручју Византије, на пример, могао сматрати
релевантним објашњење да је извесни миљеник Теодора Ласкара настрадао насртајем
чудовишта за кога се причало да је у ствари Дионис.

7 „Од првих година нашег века расправља се о хеленистичким основама византиске уметности
[...] заједничкој области византиске књижевности и уметности неговани су необично сложени
ауторски портрети, слике које су изгледом и тенденцијама залазиле дубоко у суптилну
проблмеатику уметничког стварања [...] Хришћанство је тим идејама дало само хришћанску
интерпретацију – иначе сам ток и садржина уметничког стварања илустровани су и
објашњавани сасвим у духу античких писаца. Хришћански класици били су временски
најближи класичној књижевнсоти, њихово књижевно образовање никако није ни излазило из
оквира хеленистичке културе“ (Радојчић,1970а, 9–10).
8 Радојчић, 1970б, 8.
9 Радојчић, 1970в, 30.
10 Радојчић, 1970в, 31.
11 „У свести образованих Византинаца XIII века и у догађајима њиховог доба само се
настављају прастаре игре судбине. У освојеном Цариграду, прича Никита Хонијат, Латини се
понашају као потомци Енејеви, они се свете Грцима за пораз на зидинама Троје; до које мере
Никита објашњава своју учену конструкцију може се најбоље разабрати на одређеном
примеру, на његовом опису како Латини бацају у ватру цариградски кип Јелене, жене која је
изазвала пад Троје“ (Радојчић, 1970в, 31).
12 То доба Радојчић назива „подмлађеним класицизмом“ (Радојчић, 1970в, 32).
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Узевши у обзир поменути тренд у Византији XIII века, као и записе из
средњовековне српске свакодневице касног XIII и раног XIV века, Радојчић је
истакао податак да су у то време зографи изашли из своје анонимности и добили
ласкаве надимке – Астрапа, Муњевити и сл. Уметници (мајстори) стварали су (иконе
и фреске), неке од њих су постале чудотворне, те су здраворазумском логиком у
оваквим друштвеним околностима и сами прерасли у чудотворце.
Чудо проистекло из Божијег давања, кроз лик светитеља на икони или
фресци, Радојчић, сходно историјском контексту, настојању да кроз записе
различитог порекла ослушне и схвати свеколике утицаје одређеног историјског
тренутка, није објаснио хришћанским учењем и речима који га поткрепљују – да
верујући човек својом вером може, попут Створитеља, стварати ни из чега, да може
чинити све оно што је и Отац његов чинио13. Његов закључак проистиче из дијалога
текстова прошлости различитог порекла, на основу којих је успео да реконструише
предоминантан начин промишљања живота и света образованог човека тога доба, из
чега следи да „образовани Византинци раног XIV века живе животом античког
човека и доброг хришћанина у исти мах“14.
Радојчић је на тај неосвешћени сегмент сујеверја указао и кроз свој текст из
књиге Узори и дела старих српских уметника, под насловом „Темнићки запис“ са
поднасловом „Сујеверице средњовековних градитеља о чудотворној моћи имена и
ликова севастијских мученика“15. Не полемишући са разјашњењем које је дао
Љубомир Стојановић, простор за нови приступ истом запису пронашао је у тумачењу
намене те плоче и текста на њој, прецизније, њеном профилактичком карактеру16.
Наводећи још примера који то потврђују, Радојчић је закључио да су извесни
натписи, попут овог Темнићког, заузимали јасно одређено место на грађевини не би
ли је заштитили од рушења17.
Да је претходно наведено заиста било уобичајено у периоду који описује,
Радојчић потврђује цитатима из средњовековне књижевности:
„Колико је то било присутно у српској средини види се у Даниловом опису
изградње манастира Градац: Истичући да се Јелена много радовала посматрајући
како се дижу зидови њене цркве, Данило наводи краљичине речи које су цитат
сопоћанског ирмоса из кубета: 'Утврђење оних који се у тебе уздају господе...'“18.
О несувислој испразности оваквог поимања „чудотворних“ знакова, о
конфузији између сакралног и профаног, Радојчић се изјаснио на крају текста, и то на
начин који је истовремено близак библијском стилу по наративној форми, али у својој
поенти суштински сродан реторици савременог доба високим степеном ироније: црква
13 „Ко верује у мене, дела која ја творим и он ће творити, и већа од ових ће творити“ (Јн 14: 12).
14 Радојчић, 1970в, 37.
15 Радојчић, 1975а, 7.
16 „Теме у зидном живопису могу да имају наративни, симболички, а често и профилактички
карактер. Одавно је примећено да су фреске на улазима често заштитног карактера, мање се
запажало да су извесни ликови, знакови и натписи стављани на одређена места да заштите
црквене зграде од рушења“ (Радојчић, 1975а, 10).
17 Сам текст Темнићког натписа има форму литанија: после набрајања имена завршава се
молбом – „молите Бога за нас“. У вези са овим градитељским маниром Радојчић наводи
приручник светогорских сликара који захтева од мајстора да на сва четири капитела који носе
куполу, треба да нашише „ову кућу подигао је Отац, ову кућу утврдио је Син, ову кућу
обновио Свети Дух, Света Тројице, слави ти“ (Радојчић, 1975а,10), као и сличне примере из
других манастира.
18 Радојчић, 1975а, 10.
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из које потиче Темнићки натпис профилактичког карактера, срушена је „до једине плоче
са чудотворним текстом, који нам је, чини ми се, сада постао јасан“19.
Тумачење књижевности
Желим да се тачно историјски узбуђујем20.
Значајан допринос истраживању међусобног утицаја књижевности и
ликовног израза, Радојчић је дао својим радом „О неким заједничким мотивима наше
народне песме и нашег старог сликарства“. Иако је аутор текста за своје полазиште
имао признате експертизе других истраживача о великом утицају хагиографије на
народну песму, његов закључак је резултат, чини се, апроксимативних претпоставки,
да је у том процесу преношења мотива, слика заправо архитекст – претеча свега
осталог.
Овакав начин закључивања, напречац може бити образложен базичним
Радојчићевим интересовањем, превасходној окренутости ликовном изразу у средњем
веку. Међутим, његов рад, који за основу има народну књижевност и то само једну
песму „Косовка девојка“, доноси нам разјашњење у вези са аутору најмеродавнијом
методологијом којом приступа епохи и стваралаштву у њој. Ни овога пута нису
изостављени фактографски подаци, али посебност овог рада јесте у различитости у
тумачењу већ поменуте песме из циклуса епских песама о Косовском боју.
Причу о јунацима наше епике, Светозар Радојчић у свом раду „Косовка
девојка“, почео је илустрацијом савременог поимања јунака и јунаштва у овој врсти
поезије, чија се „крајња лепота [...] сублимира у увек мирним несентименталним
стиховима о смрти. Ми смо склони да у тој узвишеној мирноћи откривамо неко лично,
изузетно херојство појединца“21. Иако је савремени читалац склон романтичарском
поимању сваког од њих као аутентичног појединца, јасна је интенција народног певача
да јунаке косовског циклуса прикаже на идентичан начин22.
Радојчић излаже своју вишегодишњу комуникацију са текстом песме
„Косовка девојка“ која се обично завршавала на исти начин – свако ново запажање
било је заправо уочавање још једног општег места. Постаје упитно како се песма,
која је егземплар вредности српског народног певања, не одликује неком врстом
онеобичавања. Радојчић је песму истраживао и у контексту живота средњег века и
није запазио никакво искорачење од уобичајеног кодекса понашања, одевања и
обичаја тога доба: сам опис причешћа војника сагласан је обичајима, као и дарови
које је Девојка добила као знамен, обећање будуће брачне среће. Опис јунака сродан
је онима који се могу видети на фрескама Светих и то у сваком свом детаљу23.
Цитирајући познате стихове које на крају песме Косовка девојка изговара (Да
се, јадна, за зелен бор ватим/ и он би се зелен осушио) простор за иновативно тумачење
песме пронашао је у промени фокуса – јер, како Радојчић закључује, фокус треба да
19 Радојчић, 1975а, 17.
20 Радојчић, 1975г, 243.
21 Радојчић, 1975 г, 237.
22 „Зар нису Милош, Косанчић Иван и Топлица Милан у песми Косовка девојка савршено
исти: подједнако одевени они говоре исто, дају сличне белеге и гину под истим условима, на
месту где је борба била најжешћа“ (Радојчић, 1975г, 237).
23 „Иста строга одређеност понавља се у опису изгледа јунака. Певач даје археолошки тачне
податке, са појединостима које изненађују. [...] На Истоку и Западу, племићи на одећи, накиту
и оружју, свуда стављају своје име, цело или скраћено у монограму. Милош даје коласту
аздију „са именом“ “ (Радојчић, 1975г, 241).
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буде на несрећи Девојке, која на крају песме поентира горе наведеном формом
самокарактеризације, чиме себе дефинише као носиоца зле коби – уништава све чега се
дотакне – а не на трагедији косовских јунака. Наиме, савременом читаоцу увек је у
жижи трагедија народа и њених истакнутих представника, или, ако оперишемо
терминима који дефинишу емотивно стање читаоца, читалац је склон да жали Милоша
Обилића, Косанчић Ивана и Топлицу Милана, а заборавља да је централна тема лична
драма – драма веренице – у апокалиптичном тренутку читавог народа.
Радојчић својим радом није само дао ново тумачење народне епске песме
„Косовка девојка“, већ је разјаснио суштину проблема другачијег (уобичајеног)
приступа песми на следећи начин: „Не схватајући јасно знакове и вредности живота
косовског времена, ми лутамо са нашом осећајношћу кроз стихове Косовке
девојке“24. Свестан своје различитости, Радојчић је о свом начину рада записао:
„Неко ће рећи да је то лудо што желим да се тачно историјски узбуђујем;
међутим, те амбиције, ма колико биле магловите, долазе од заната историчарског – и
то трагање за првобитним узбуђењем, или миром, старог песника можда је и
најплеменитија дужност свакога који се бави истраживањем најдубљих слојева
народне поезије“ (Радојчић 1975г: 243)25.
Радојчић сматра да наведено преиначење емоционалног односа према
дешавањима у песми јесте у складу са самом интенцијом средњовековног аутора који,
потакнут историјским дешавањима, свесно смешта трагедију жене у овај контекст, а као
кључни сегмент средњовековног који промиче савременом читаоцу види у следећем:
„Оно што је нама најчудније, песник пева о девојци измирен са трагедијом јунака. Они
су се приволели царству небескоме и причешћени изгинули“26.
Уметност и контекст
Путовођа кроз лавиринт знања,
мисли и намера једног света27.
Читаво претходно поглавље рада поткрепљује чињеницу коју је сам аутор
навео: да поред научно-истраживачког порива, у својим текстовима исказује потребу
да његов рад буде продуктиван и у једном другачијем смислу: „Да послужим као
привремени и можда још несигурни путовођа кроз лавиринт знања, мисли и намера
једног света који је знао да се изрази облицима вечито живе лепоте“28.
У уводу књиге „Текстови и фреске“, претходно наведену аргументацију
Радојчић наводи као одговор на потенцијалну читаочеву замерку да се у својим
истраживањима исувише задржава на „идејним позадинама, на поводима и узорима
који су инспирисали“ ствараоце, а као свој крајњи циљ наводи следеће: „Хтео бих да
пружим помоћ онима који воле нашу стару уметност, да њихове естетске доживљаје
вежу за ухватљиве историјске чињенице некадашњег духовног живота“29.
Жеља да се потенцијални естетски доживљај историјски и културно освести,
очита је у сваком његовом раду. У оваквим настојањима отишао је корак даље од
уобичајеног, што њега као проучаваоца на известан начин инаугурише у
24 Радојчић, 1975г, 243.
25 Радојчић, 1975г, 243.
26 Радојчић, 1975г, 243.
27 Радојчић, 1970, 6.
28 Исто.
29 Исто.
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„савременика“30 средњовековних дешавања – проучаваоца који настоји да осећа,
мисли и закључује сродно човеку средњег века. Ни једног тренутка не заобилазећи
историјске чињенице медијавалистичке литературе, инсистирао је на оним детаљима
ван главног тока описане чињеничности која одсликава средњи век.
Богата ерудиција била је и повод за разрешење потенцијално погрешног
тумачења тонзуре31 Светог Саве на милешевској фресци. На писање о овој теми
Радојчића је навео текст историчара Д. Анастасијевића који је тврдио да је тонзура
искључиво обележје католичког свештеника, па је сходно тој својој тврдњи поставио
реторско питање – откуд она српском архиепископу. Широко образованом Радојчићу
је априори било јасно да је тонзура античког порекла (не православног или
католичког), те да у православној литератури није тачно (прецизно и детаљно)
описана, само постоје подаци о две врсте пострига (тонзуре) – о монашкој и
свештеничкој.
У образлагању свега овога наведеног, он се подједнако користио и ликовним
и књижевним изразом. По вокацији историчару уметности било је јасно да „тонзура
св. Саве није никакв изузетак или реткост. У галерији српских епископа и
архиепископа у Ариљу, из последњих година XIII века сви портретисани имају јасно
насликане тонзуре. Овај обичај одржао се код нас сигурно све до средине XVII
века“32. Ослонац у књижевној речи током образлагања своје тезе пронашао је у
описаним детаљима монашења Светога Саве од Доментијана и Теодосија.
Уз Доментијанов опис монашења Растковог, који одбија очеве војнике
показујући им постриг – знак чињенице да је већ монах33, и сличног Теодосијевог
описа пострига Светог Саве34, Радојчић је продубио тему образлажући симболични
смисао пострига:
„Истим обредом произвођени су и свештеномонаси. Примање тонзуре
значило је за монаха његову мистичну смрт [...] И св. Саву су Срби ожалили као
мртвог кад се у Светој Гори постригао [...] На Немањином двору ношена је због тога
црнина. Доментијан говори о томе како су се Немања и Ана обукли35 [...] а Теодосије
30 „Успевао је да уђе у живот једне уметности путем личне духовне идентификације са њеним
носиоцима и творцима: разумевајући реч тих људи, разумео је боље, поузданије, суштину
њихове слике“ (Богдановић, 1979, 17).
31 Метафора Исусовог мученичког венца, која је данас типична само за католички клер.
32 Радојчић, 1975, 26.
33 „Богомудри младић видевши велико свирепство и метеж и велику досаду чрнцима, позва с
пирга војводу својих војника и рече им: ‘Ево где сам ; не тражите мене, нити чините братији
досаде; ради чега дођох у Свету Гору, то гледајте'’ И показа им своју пострижену главу, и на
себи ризе монашке; и даде им власи своје, и рече им: ‘Однесите родитељима мојим да вам
поверују о мени’ (Доментијан 1970:126).
34 Код Теодосија се онима који су дошли да га одврате од монашења обраћа два пута те ноћи –
први пут их критикује због непримереног понашања у манастиру и каже им да је „у послу“, те
да сачекају до јутра. Ујутру се поново појављује „украшен анђеоским калуђерским ликом“,
који је изазвао бурну реакцију код оних који су стигли ту да би монашење спречили. По њима
шаље родитељима и своју ризу и своју косу: „Узмите, дакле, моју познату вам хаљину и власи
с главе моје, па се вратите мирно кућама, а ове знаке дајте родитељима мојим и браћи мојој
како би веровали да сте ме жива нашли и то као калуђера с божјом благодаћу, а Сава је моје
име“ (Тодосије, 1970, 146).
35 „Док је он овако пребивао у светим молитвама, родитељи његови, чувши од слугу својих
који су га тражили све што је Богом сатворено са њиме, сатворише плач велики, и обукоше се
у одело жалости, не само њих саме, родитеље његове, но и све слуге њихове обузе плач и
печал, и мали и велики по свему царству“ (Доментијан 1970:129).
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додаје да су и његови поданици, из саучешћа према растуженим родитељима, обукли
црна одела“36,37.
Истицање контекста је Радојчићев пут и када говори о злату у српском
иконопису и фрескосликарству. Он подсећа да је од Плотина злато слика душевне
чистоте – када се душа очисти она заблиста „као злато“ и врати се својој првобитној
лепоти – као и на чињеницу да се злато као унутрашња сложенија етичка вредност
цени у време Светога Саве, што илуструје наводима из житија38.
Централни предмет из Хиландара39, који је Радојчић културно и историјски
истраживао јесте и данас добро очувани примерак – хиландарски млетачки диптихон
насликан техником имитације златноемајла. Констатујући да је реч о типичном
начину осликавања у Млецима, пут диптихона од Млетака до Хиландара, објаснио је
на следећи начин:
„Наш краљ Драгутин, везан преко жене Каталине за касне Арпадовиће,
оженио је сасвим младог сина Владислава [...] са Млечанком Констанцом Морозини.
Преко те Констанце [...] могао је да доспе млетачки диптих у хиландарску ризницу
негде после 1293. године“40.
Ову претпоставку поткрепио је сценом из Даниловог житија посвећеног
краљу Драгутину: Данило опширно описује како је на Милутинову молбу отишао са
светогорцима у Дебар, на двор краља Драгутина где је добио драгоцене дарове. Међу
набројеним даровима Радојчић издваја оне које хагиограф описује као дарове које је
сам Драгутин већ добио на поклон од других народа: „Међу те дарове могао би
сасвим лако да спада и очувани хиландарски млетачки диптих“41.
Књижевни дискурс, као помоћ оном ликовном, Радојчић истиче и при
описивању милешевских фресака Страшног суда. У „Милешевској концепцији
Страшног суда јако се подвлачи једнакост свих пред судијом последњег суда и
36 „У какво ће светло рухо нас обући, када њих саме у тужно и црно одело облачимо?“
(Теодосије 1970:147)
37 Радојчић, 1975б, 30.
38 Реч је о општем месту – богатом даривању манастира које је неретко било у злату. Радојчић
још указује на манир средњовековног писца који ради избегавања сталног акцентовања
материјалног – ктиторског злата – умеће легенде о чудотворном проналажењу скровишта
пуног драгоцености. Обично Богородица открива градитељима такво место. На тај начин злато
добија још већу вредност (Радојчић, 1982в, 13). Као један од примера навешћемо цитат из
Теодосијевог житија који описује сусрет Светога са побожном женом у Богородичином
манстиру: „Свети божји богољупче, заповеди ми Бог и његова Богомати Евергетица да ти
предам оно што су ми заповедили. У Светој Гори, у области твога манастира, на том и том
месту, два су скровишта злата, потражи их и наћи ћеш, па узми и начини све што је потребно
ради Бога“ (Тодосије, 1970, 173). Када је све разделио „јави му се у срцу реч оне побожне
жене о којој напред рекосмо, како му у царском граду рече да потражи два скровишта у Светој
Гори, у области хиландарској [...] И кад је дошао на означена места с учеником својим, мало
копнуше, и гле, као да рукама земља издаваше оно што је чувала, и нимало не погрешише
отвор рова у ком беху скровишта положена. Мислим да је то била сама пресвета Богородица
добротворка, која је то Светоме казала, али из смерности Свети је тако изменио то јављање“
(Теодосије, 1970, 177–178).
39 Говорећи о Хиландару, а узевши у обзир чињенице из житијних текстова Радојчић каже:
„Више сам склон да претпоставим да је Немањина и Савина хиландарска саборна црква имала
фреске за златном основом“ (Радојчић, 1975б, 200). До оваквог закључка долази трагом
Теодосијеве и Доментијанове тврдње да је обновљени Хиландар украшен „богатом руком“.
40 Радојчић, 1975б, 202.
41 Исто.

624

нарочито се истиче грешност царева, епископа и монаха. Избор баш овакве
илустрације Страшног суда много одговара схватањима српске дворске средине у
XIII веку“42. Потврду своје тезе, да је та фреска одраз схватања дворске средине,
проналази у Теодосијевом опису живота Светога Саве, Жичкој беседи, тренутку када
Свети наглашава неумољивост Страшног суда – да Бог неће имати обзира према
нечијој личности или положају43.
На плану међузависности ликовног и писаног израза, може се навести још
примера у којима је Радојчић пратио и расветљавао изворе и путеве ликовних
различитости српског средњег века записима из старих српских биографија, али се у
његовим текстовима могу срести и запажања супротног смера. Као писца склоног
изражавању довољно раскошном да би могло поредити са ликовним изразом, истакао
је Теодосија. Као кључно место из „Житија Светог Саве“, сродно оваквој тези, навео
је сан Светог Саве у коме га Богородица Гора (од које се Христос Камен одвалио и
разбио у прах идоле) теши и упућује да се посвети раду за који је од Бога позван44.
Подршка која је путем сна стигла ономе ко је био на прагу греха очајавања навела је
Светог Саву, како житије наводи, да оде у Солун, манастир Филокали, позове
највештије иконописце да насликају две иконе:
„И заповеди да насликају на једној превисоког и божанством неисписаног
цара Христа Бога, који божанством са небеских висина не одступи а на земљу сиђе, у
моју низину, мене ради овапути се, да ме, узев собом, узвиси на небеса, и да ме,
удостојив собом, посади са собом и на престо Бога оца, а на другој вишу од небеса,
неисаказану гору божју која му се јавља, свечисту царицу деву и матер тога самог
Христа и Бога нашег. И тако, сјајно украсив ове иконе златним ланцима, камењем
драгим и бисером, постави их у истом манастиру Филокоали.“45
У вези са наведеним, а наглашавајући да је то само један од низа примера
ликовног карактера, Радојчић је закључио: „Писац који у толикој мери осећа слику
захтева посебну пажњу као описивач и тумач уметности свога доба46 називајући
Теодосијев текст богато илустровним житијем“47.
42 Радојчић 1982а, 188.
43 У овом духу је и приказ смрти Стрезове – пад или смрт владара најбоље говори о
неизвесности свега земаљског: „Јер свако зло не може побећи од божјега суда и јарости, и
освета божја не сустаје, гонећи оне који чине безакоња, док их не постигне. Ако и за време
одлаже гнев свој, Бог трпи такве очекујући њихова покајања, а за оне који се не покају због
злости, нити му се обраћају, спрема најгорчу муку, и када мисле да избегоше суда божјет, тада
добивају изненадну казну, као и овај о ком сада слушате, како му је својим судбинама Бог
досудио страшну смрт“ (Теодосије, 1970, 217).
44 „И тако невесео иђаше, тугујући вас дан; а кад ноћ паде, и он се одмараше, гора мислена и
света, гора божја, гора тучна, гора усирена Духом, гора као небеса, гора више од небесних
гора, као све анђеоске силе, свечиста дева и мати Бога нашег, велим, од које се без семена, без
руке човечје, од спона њених девојачких као од горе велике, по дивном Данилу устрже камен
Христос и све бесовске идоле сруши, појавивши се у сну, подиже душу њихову из очајања
говорећи ‘Имајући мене за посредницу код цара свих, сина и Бога мојега, ти због тога тугујеш.
Устав, хитно иди на посао, који си од њега изабран, ништа не сумњајући, јер ће ти све он
помоћи на добро‘“ (Теодосије, 1970, 233).
45 Теодосије, 1970, 233–234.
46 Радојчић, 1970д, 127.
47 „Сасвим је [...] сигурна Петковићева констатација да се Ђорђе Митрофановић инспирисао
текстом Теодосија. Из те чињенице може се извући знатно шири закључак да је Теодосијево
излагање сликовито. Његови подаци о иконама у Филокалу показују да он има жив интерес за
слику – као појединачно дело – и за њену често доста сложену садржину. Епизода о визији св.
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Постојање непознатог
Све се више заборавља основна особина византиjске уметности,
њена истинита спиритуалност и загонетност48.
Досадашње инсистирање на Радојчићевој тежњи да поетику епохе исприча
кроз анализу сопственог доживљаја или кроз испитивање одређених аспеката који
њега посебно занимају, и поред неоспорно научних података, текстове овог аутора на
својеврстан начин декларише као есеистичке49.
Поред већ наведених закључака на одређене теме, које прати релативизација
и акцентовање личног става: „мени се чини вероватније...; ово што сам написао само
је покушај...; све ово наводи на помисао...“, који се у позитивистичком кључу могу
рационализовати као скромност угледног научника увереног да свака тема може бити
расветљена и на неки другачији начин, у његовим текстовима се могу пронаћи још
већа и значајнија исклизнућа из типичног научног дискурса који почива на разуму и
логици.
Као кључне елементе методолошког приступа средњовековном тексту
(ликовном или књижевном) Радојчић је апострофирао посебну врсту сензибилности,
произашлу из естетике средњег века која потцењује видљиву страну света: „Цела
српска уметност XIII века ствара облике који теже ка показивању невидљивог“50. Да
би се допрло до тог, „лепој души“ видљивог, потребна је особена врста осетљивости
за спиритуално: „У мојој младости много се спомињала руска Душа као израз неке
духовности која је страна Западу. Данас та „руска Душа“ нема свој географски
центар, она лебди у атмосфери дијаспоре руске мисли, а њени западни коментатори
све више падају у неспоразуме с њом“51.
Полазећи од тезе да су византијску уметност стварали људи посебне
осетљивости и да је једино онима истанчаних чула на тај исти начин пружена
способност да је виде и приме, Радојчић запажа да из тих разлога неретко „обдарени
писци ближе прилазе старој уметности него стручњаци“:
„Не бојим се да ћу унизити правила учене солидарности ако признам да ми
више говоре [...] стихови савремених песника52 него учени коментари о
иконографским загонеткама о којима и сам пишем. Објективна научна дистанца
између истраживача и старог уметничког дела постала је скоро излишна“53.
Као предуслов исправног тумачења књижевности апострофирао је и посебну
врсту „учитаности“, тек захваљујући којој би рецепијент био у стању да у текстовима
старих писаца, иза речи и алузија, у оном полифоном богатству које се скрива иза
Саве у пустињи у Теодосијевом тексту није једино место те врсте“ (Радојчић 1970д: 126).
48 Радојчић, 1982б, 196.
49 „По правилу аутори не употребљавају научне методе чињеничног или логичког доказивања,
већ се позивају – изричито или имплицитно – на властито или општељудско искуство,
настојећи да реторичким или поетским средствима приближе читаоцу властита схватања“ (
Пухало, 2001, 202). „Тако је есеј данас најчешћи облик тзв. књижевности о књижевности, тј.
књижевне критике која однос према књижевном дјелу и вредновање књижевних дјела, односно
читавих епоха књижевности изграђује прије свега на анализи властитог доживљаја или на
одређеним аспектима дјела који аутора есеја посебно занимају“ (Солар, 1976, 226).
50 Радојчић, 1982г, 217.
51 Радојчић, 1982б, 196.
52 Када ово каже, мисли на Васка Попу и његова „Ходочашћа“ из збирке песама „Успавана
земља“.
53 Радојчић, 1982б, 198.
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цитата, музикалности наратива и сл. открије својеврсну стварност о којој стара
уметност проговара. О стваралаштву у средњем веку каже:
„У средњем веку уметност стварања полази од великих способности
репродуковања [...] Средњовековни мајстори изводили су своја дела на исти начин
као генијални извођачи музике, и они су почетном, обавезном знаку давали своје
тумачење живота, ритма и боје. Сви су служили познатим облицима и бојама, као и
њихови савременици писци познатим мислима, цитатима, речима, да их слију у нове
мисли и нова узбуђења“54.
Тако у свом раду „О чулима и чулности у српкој књижевности с краја XII и
из XIII века“, из угла ликовне уметности разјаснио је да се посебност византијске
естетике огледа у посве посебној способности зографа да телесне облике преобрази у
израз духовности, а да притом не поремети баланс – да насликани свети владари и
црквени поглавари истовремено буду слика и сакралног и световног у човеку:
„Уметност Истока [...] располагала је искусним средствима да људском
подобију поклони неке спиритуалности, одузимајући му нападне особине његове
телесности [...] Без земаљског волумена облици нису опасани овоземаљском
светлошћу и сеном. Из облика самих зрачи мисаона светлост без сене“55.
На плану рецепције ове уметности, феномен „лепе душе“ преузет из антике,
у систему сагласја свих уметничких родова и врста у средњем веку, преименује се у
премудра чула која помињу Свети Сава у житију посвећеном Светом Симеону и
његов брат Стефан Првовенчани у „Хиландарској повељи“56 – истим похвалним
речима пишу о премудрим чулима, те се на основу увида у књижевни текст може
закључити да обојица разликују обична чула од духовних – духовна чула су чула
којима се сазнаје лепота.
Илуструјући своје разјашњење евентуалног комукационог шума који би
могао настати код савременог читаоца средњовековног текста, уколико читалац нема
истанчана, премудра, чула – тезу неизрециву концизним научним језиком – наводи
опет Теодосија, али као песника, те цитирајући одређени корпус Теодосијевих
стихова посвећених Стефану Немањи57 закључује:
„Немања може да види „незалазни сјај“ само ако је он сам светлост [...]
ниједно око не би могло да види сунце кад не би било слично сунцу. Исто тако
54 Радојчић, 1982б, 196.
55 Радојчић, 1982г, 217–218.
56 „Брзо идући с горе оне сиђе на раван, тј. у Свету Гору, где и чу да се живи миран и
неметежан живот на ливади тој, и да се правоверје добро укоренило и да светло сија, као неко
дрво које дивно стоји, а гране су му освећени и богобојажљиви и христољубиви монаси и сав
освећени црквени збор; а сред њих свих као слаткогласна птица, Сава монах, мила утеха
христољубивом старцу; чисто, пак, лишће и прекрасни цветови пророчке проповеди, тј. часних
јеванђеља учења и апостолска предања и заповести светих отаца; а мноштво плодова, то је
уздање, корен вере, а добре наде плод, са овим што је напред речено, и благи мирис. Зажеле и
ваистину отпочину на дрвету, у коме појаше птица измењујући гласове. То измењивање
гласова, о богољубиви господине мој, написаћу пет твојих премудрих чувстава виђење:
слушање онога дрвета, мирисање, појање, миловање птица и излетање и остало“
(Првовенчани).
57 „Светлости великој предстојећи/ и њеним зрацима осијавани,/ пребогатим лепотама
сијајући/ душе раба својих просветлисте,/ Симеоне и Саво/[...] ... очи душевне проветио јеси/ и
светлост, Симеони, био јеси,/ ка сјају незалазном преминуо јеси,/ у коме сад Христу
предстојећи/ молитвама вашим њему помените/ стадо ваше да сачува/од погубних вукова“
(Србљак 1, 189–190, 213).
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ниједна душа не види лепо ако сама није лепа постала“58.
Уз чињеницу да средњи век изискује истраживача који и не очекује да у
једном тако спиритуалном периоду човечанства све буде доречено и осмишљено
логичком апаратуром, још једном ћемо поменути Радојчићево инсистирање на
проширивању слике на контекст времена и простора у којем је текст настао, као
незаобилазном трагу савременом човеку у тумачењу културних артефаката
прошлости: „Прилажење старој уметности увек захтева неко дубље и интимније
познавање старог менталитета и самог поступка стварања“59.
У тексту „О трпези премудрости у српској књижевности и уметности од
раног XII до раног XIV века“, тумечећи писани текст фреском која јасно говори о
причешћу речима као сакралном чину богонадахнућа, још једном је нагласио
свеопшту повезаност између културних константи ове епохе, као и њену мистичност,
несазнатљивост и немогућност баналне рационализације. Такво причешће испричано
у житијној форми, на примеру Теодосијевом, гласи:
„Будући ништавна разума, немајући ништа од убогога дома мојега разума, да
бих саставио трпезу каква доликује вашем достојанству, пуну речи анђеоске хране,
ја вас присне слуге богатога владике и Бога, и оци, умољавам да ми дате реч разумну
и језик јасан из неоскудних скровишта његових. А пре свега зрак светлости којим
бисмо очистивши зрак душе и ума, могли како треба испричати врлине живота
свеблаженога Саве, који је сада наново у нашем народу просијао“60.
Ишчитавајући текст фреске у Грачаници, која осликава суштину
стваралаштва у средњем веку указао је да „постављена“ књижевна трпеза дословно
илуструје редове које је Архиепископ Данило написао пишући своје житије61,
поводом чега је сродно претходним примерима, отишавши корак даље, закључио:
„Слика Премудрости која диктира писцима књиге била је Данилу пред очима
[...] Доста је вероватно да је и грачаничка фреска Трпезе премудрости сликана према
жељи Даниловој – он се у годинама живописања Грачанице пред смрт краља
Милутина налазио у близини краљевој и био му је у Неродимљу на самртном часу
над одром 29. октобра 1321. године“62.
Значај инсистирања на овој својеврсној форми ентузијастичке поетике –
богонадахнућу – Радојчић види у следећем:
„У савременој историји византијске уметности расте илузија о непостајању
непознатог. Све се више заборавља основна особина византијске уметности, њена
истинита спиритуалност и загонетност. Западњаци, чак и савршено обавештени
боландисти, не крију да им је тешко разумљива источна, византијска религиозност, а
византијска уметност олако се везује за схватања која су инспирисана мислима
западноевропске схоластике“63.

58 Радојчић, 1982г, 221.
59 Радојчић, 1982б, 196.
60 Теодосије, 1970, 133.
61 „Јер отворићу уста моја, и напуниће се Духа од трисветлога Божанства и поставићу вам
свечани у Господу сабрани зборе црквену трпезу, не хлеба, ни вина и мириснога меса, но
трпезу пуну и украшену књижевним јелима, слађу од меда и саћа“ (Данило Други 1989: 93).
62 Радојчић, 1982д, 228.
63 Радојчић, 1982б, 196.
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Радојчић и нови историзам
Почео сам с жељом да разговарам с мртвима64.
Уважавајући текстолошке анализе артефаката културе средњег века,
Радојчић је полемисао са поимањем културе једне епохе као затворене целине,
сматрајући такав приступ недовољним за дубљи и прецизнији поглед у културну
прошлост. Он не верује у монаду једног и јединственог уметничког дела,
неконтаминираног контекстом одређеног историјског тренутка, одређене културне
предиспозиције и наслеђа. Признајући и делима и људима њихова самостална
својства, не истиче моћ истих, већ указује да она не могу бити изолована од свих
ових утицаја, данашњем човеку доступних преко разноликих текстова културе65
(књижевности, сликарства, историје, архитектуре, писама, записа, законика и сл).
Проширујући слику уметничког изражавања кроз указивање на веровања,
обичаје и менталитет људи средњег века, Радојчић не следи пут позитивиста који су свој
рад превасходно разјашњавали подацима који имају третман канонизоване историјске
чињенице. Не негирајући текст (ликовни, књижевни, историјски) као шематизовани
продукт оформљен општим местима, сходно постструктуралистичком поступку у
тексту културе проналази напуклине, противречности, настоји да оно пре њега
неоткривено изложи погледу. Не противуречећи структуралистичким параметрима, као
што су симетрија, равнотежа, понављање – проналази апорије и залази у „текстуалну
подсвест“ (случај „Темнићког записа“ и „Сујеверице верујућих“).
Радојчићево релативизирање закључивања, које смо у току рада третирали као
слој есеистичког у научном раду, кореспондира са постструктурализмом који се базира
на уверењу да објективног сазнања нема. У оквиру постструктурализма најближи је
новом историзму, а његово „Желим да се тачно историјски узбуђујем“ у сагласју је са
реченицом Стивена Гринблата66 који каже: „Почео сам с жељом да разговарам с
мртвима“67. Радојчић је близак Гринблату у захтеву да се при тумачењу сваког
уметничког дела мора узимати његов посебан положај у историји; попут новоисторичара
игнорише границе које деле историју, антропологију, уметност, политику.
Доказујући своје претпоставке Радојчић је, сродно постулатима новог
историзма, показао спремност да равноправно чита све текстуалне трагове
прошлости, без раслојавања по важности, истичући их у складу са потребама
документовања хипотезе: „Модерни хисторичар књижевности морао је усвојити
основни став модерне епистемологије: чињенице постају значајне једино унутар
система у који их истраживач укључује на основу властитих теоријских пропозиција
у складу с циљевима властитог истраживања“68.
64 Гринблат, 2002, 172.
65 „Сваки знак фиксиран у знацима који осим значења у оквиру семиотичког система такође
поседује одређено значење у систему културе“ (Бужињска, Марковиски 2009: 276).
66 Текстови Луиса Монтроуза, Кетрин Галагер, Ленарда Тененхауса, Донатана Голдберга и сл.
такође спадају у новоисторичарски теоријски корпус, али смо ради указивања на сродност
Радојчићевог методолошког приступа с новоисторисјским истакли Стивена Гринблата, јер се
он сматра родоначелником новог историзма. О новом историзму постоји завидна литература
на српском језику. Осим у литератури наведеног Лешићевог доприноса овој теми, треба истаћи
рад Владиславе Фелбалов, нама доступан кроз предговор преводу текстова Стивена Гринблата,
Арама Визера, Џин. Хауард и сл, затим тематски број часописа Домети број 29 из 2002. године,
који је посвећен новом историзму итд.
67 Гринблат, 2002, 172.
68 Лешић, 2002, 60.
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Зато се није либио да контекстуализујући проблем пође са маргине, од
наизглед неважних информација, као што се успутном могла учинити информација о
веровању у чудесна и натприродна бића античког света у хришћанском XIII веку; или
да праћење брачних и породичних веза краља Драгутина, чија женидба сина
Млечанком Констанцом Морозини и њихова размена дарова постаје кључ могућег
разјашњења утицаја млетачког стила иконописања на српско сликарство.
Свестан да су текстови из прошлости били изложени идеолошком69, затим
религијском филтеру, као и снажном утицају дискурзивне праксе времена у коме су
настали, није порицао потенцијалну могућност да кроз исти тријажни поступак прођу
и у савременом тренутку. Зато у текстуалним искуствима прошлости није проналазио
само упутства за ново читање већ прочитаног, већ и подстицај за уживљавање у
живот који је у њима приказан. Ради разумевања и појединца и културе сматра да
није довољно познавање само опших законитости епохе и примењивање општих
теоријских модела при сусрету са новим текстуалним извором прошлости, већ је
исказао интересовање за оно посебно и појединачно.
Попут новоисторичара, инсистирао је не само на утицају историјских
дешавања на уметнички израз, већ и међусобни утицај једне уметничке форме на
другу (у раду су превасходно истакнути примери утицаја ликовног израза на
књижевни и обратно). Пишући о томе, он је истицао размену (по Гринблату – колање
енергије70), заправо следећу чињеницу: не само да историјски контекст одређује
културу, већ и култура утиче на историјски контекст – књижевност је могући
контекст за историју, колико и историја за књижевност (у раду пример утицаја
митова на поимање стварности човека у XIII веку).
Оно у чему не можемо поредити Радојчића са новоисторичарима јесте циљ
таквог приступа уметничком делу једне епохе. Иако је неоспоран идеолошки
карактер средњовековне хагиографије или ктиторске фреске, на пример, Радојчић је
првенствено имао у фокусу есетски доживљај у уметничком делу, који лако може
бити погрешно усмерен или чак изостати нетачним читањем недовољно „учитаних“
и недовољно информисаних проучавалаца (случај са фреском Светог Сава са
тонзуром).
Не негирајући утицај друштвених кретања на уметност, међуделовање једне
уметничке врсте на другу, као и дејство уметности на креирање друштвених збивања,
Радојчић није инсистирао на преиспитивању дискурса моћи, који је типичан за
новоисторичаре71 нити доживљавао субверзију као базичан предуслов вредног
уметничког дела. Он је залазио у најтананије одразе живота средњовековља,
саображавајући уметнички израз мотивима и логици које владају у одређеној
друштвеној заједници о одређеном историјском тренутку.
Његов пут јесте дијалог, али то није типски дијалог новоисторичара између
политике и поетике, већ дијалог између свих текстуалних референци епохе коју
истражује. А његов циљ је, иако сличан циљу новоисторичара – да буде путовођа
69 Идолошким приступом средњовековљу успешно се бави Смиља Марјановић Душанић, у
вези с чим можемо истаћи њену књигу „Владарска идеологија Немањића“.
70 „Погрешка је замишљати да постоји један једини, фиксирани начин размјене, у стварности
постоје многи модалитети, њихов карактер је хисторијски детерминиран, и до њих се долази
сталним уклањањем све нових и нових сметњи“ (Гринблат, 2002, 178).
71 У ствари, њихова визија хисторије је суштнски одређена фукоовском идејом Државе као
свемоћне силе која снагом своје „дискурзивне праксе“ све држи под својом паноптичком
контролом (Лешић, 2002, 70).
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кроз лавиринт знања мисли и намера једног света, суштински анахрон (или
свевремен?) – окренут рецепијенту и његовом уживању у уметности, којем он на овај
начин помаже да у лавиринту знаковља средњег века „ухвати дах“ некадашњег
духовног живота.
Као суштинска разлика између Радојчићевог приступа
анализи уметичког израза и новоисторичара насталих у најелитнијим америчким
универзитетима, налази се у оној вечитој дихотомији Истока и Запада. Оснивачи
школе новог историзма, професори на Берклију, инфериорни су према суштинској
посебности византијске поетике коју Радојчић истиче – а то је њена спиритуалност,
неупитно постојање непознатог.
Зато приступ овој епохи, осим енциклопедијског знања и истраживачког
талента захтева истанчану одуховљеност истраживача који успева не само да зна и
документује, већ и да мисли и осећа сродно средњовековном човеку. Из тог разлога
сваки Радојчићев закључак није потпуно разоткривање и разобличавање горе
наведених механизама и односа друштва и појединца, друштва према тексту и текста
према заједници, већ теза којој само признаје велики степен вероватноће.
Закључак
На крају нам преостају две могућности, прва – да закључимо како
есеистички слој у Радојчићевим текстовима: прича о такозваној „руској Души“ која је
у својој недокучивој врсти спиритуалности, далека и неразумљива човеку Запада;
констатација да је научни захтев за објективном дистанцом ради бољег и прецизнијег
проучавања уметности средњег века, скоро излишан захтев; те да о средњем веку
више и боље говоре сензибилни песници попут Васка Попе, него стручни текстолози
који, и поред опажања разних чињеничних детаља и великог лингвистичког знања,
дају само хладан и опширан коментар – заправо једна истанчана врста методолошког
приступа коју треба следити у проучавати уметности средњег века.
Сматрајући недовољним затварање у свет текста, Радојчић се одлучио за
спољашњи приступ и искорачујући из позитивизма није се задовољио само општим
законитостима стварања одређене епохе, већ је трагао за оним посебним. Радојчић је
зашао у још неистражене просторе стваралаштва овог периода суштински духовно
повезаног у јединствени културни и духовни простор, не либећи се да у помоћ позове
текстуалну маргину која преиначава типски поглед на средњи век, чиме се
приближава теоријским постулатима новог историзма насталог осамдесетих година
прошлог века у Америци.
У складу с тим, његово ишчитавање разних текстова културе – од којих смо
у овом раду фокус превасходно имали на ликовном и књижевном изразу –
контекстуализовао је подједнако релевантним историјским записима, необјављеним
документима, породичним стаблима или општом атмосфером одређеног историјског
тренутка. Равноправно их је узимао као документ, премису из које следи закључак о
датом проблему, па се читајући његове радове срећемо не само са
контекстуализацијом, већ ко-текстуализацијом која повезује хагиографију и народну
књижевност, истиче међусобни утицај Теодосијевог приповедања и ликовног израза,
открива сагласје између фреске Премудрости у Грачаници и са Даниловим поетиком
стваралаштва и сл.
Оно што се свакако коси са постструктуралистичком децентрализацијом и
одсуством било каквог логоса јесте суштина поимања стваралаштва у средњем веку:
иако средњовековна књижевност и уметност јесте таква да се њој може прићи и кроз
идеолошко читање, Радојчић је остао на позицијама византијске поетике –
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теургијском чину као стваралачком: обостраној инвенцији појединца који својим
напором треба да открије и активира од Бога дате таленте (јер је човек по обличју
Божијем створен) и Свевишњег који га надахњује Духом Светим.
То злато са фресака, метафора метафизичке светлости која прочишћује и
надахњује од Бога одабрано биће, неодвојиво је од религијског учења, истине коју са
собом човеку доноси Син Божији, Исус Христос. Тај метафизички апсект уметности
средњег века произлази из посебне врсте озарености (одабраности) не само ствараоца
од стране Логоса, већ као предуслов претпоставља и сензибилност „лепе душе“,
рецепијента премудрих чула – такође озареног, прочишћеног, Светим Духом
надахнутог.
У складу с тим преостаје нам и друга могућност – да после закључивања
поставимо реторско питање: није ли оно што би се рационалном научном приступу,
западноевропском схоластичком настојању да параметар сваког доброг научног рада
буде чиста логика или постструктуралистичком одрицању од било каквог логоса,
могло учинити као есеистичко приповедање, доминација личног става над општим
теоријским законима и поделама – заправо једини прави пут ка истинском
разумевању стваралаштва у средњем веку?!
Извори
Радојчић, Светозар (1970а): „Ликови инспирисаних“, Текстови и фреске.
Нови Сад: Матица српска. 9–22.
Радојчић, Светозар (1970б): „Ars arkana“, Текстови и фреске, Нови Сад:
Матица српска. 23–29.
Радојчић, Светозар (1970в): „Сујеверице учених“, Текстови и фреске, Нови
Сад: Матица српска. 30–40.
Радојчић, Светозар (1970г): „О неким заједничким мотивима наше народне
песме и нашег старог сликарства“, Текстови и фреске. Нови Сад: Матица српска. 94–
115.
Радојчић, Светозар (1970д): „Епизода о Богородици-Гори у Теодосијевом
„Животу Св. Саве и њена веза са сликарством XIII и XIV века“, Текстови и фреске.
Нови Сад: Матица српска. 116–127.
Радојчић, Светозар (1975а): „Темнићки запис“, Узори и дела старих српских
уметника. Београд: Српска књижевна задруга. 7–17.
Радојчић, Светозар (1975б): „Тонзура Светог Саве“, Узори и дела старих
српских уметника. Београд: Српска књижевна задруга. 19–31.
Радојчић, Светозар (1975в): „Архиепископ Данило и српска архитекстура
XIV века“, Узори и дела старих српских уметника. Београд: Српска књижевна
задруга. 195–210.
Радојчић, Светозар (1975г): „Косовка девојка“, Узори и дела старих српских
уметника. Београд: Српска књижевна задруга. 237–244.
Радојчић, Светозар (1975д): „Облик и мисао у старом српском сликарству“,
Узори и дела старих српских уметника. Београд: Српска књижевна задруга. 253–262.
Радојчић, Светозар (1982а): „Милешевске фреске страшног суда“, Одабрани
чланци и студије. Београд: Југославија. 182–189.
Радојчић, Светозар (1982б): „Белешка уз један цитат из Сопоћана“, Одабрани
чланци и студије. Београд: Југославија. 195–198.

632

Радојчић, Светозар (1982в): „Злато у српској уметности XIII века“, Одабрани
чланци и студије. Београд: Југославија. 182–189.
Радојчић, Светозар (1982г): „О чулима и чулности у српској књижевности с
краја XII и из XIII века“, Одабрани чланци и студије. Београд: Југославија. 182–189.
Радојчић, Светозар (1982д): „О Трпези Премудрости у српској књиженосоти
и уметности од раног XIII до раног XIV века“, Одабрани чланци и студије. Београд:
Југославија, 223–229.
Литература
Богдановић, Димитрије (1979): „Стара српска књижевност у делу Светозара
Радојчића“, Зборник за ликовне уметности. Ур. Светозар Радојчић, Војислав Ј.
Ђурић. Нови Сад: Матица српска. 15–17.
Богдановић, Димитрије (1980): Историја старе српске књижевности.
Београд: Српска књижевна задруга. Београд.
Бужињска, Ана. Марковски, Павел (2009): Књижевне теорије XX века.
Београд: Службени гласник.
Гринблат,
Стивен
(2002):
„Колање
друштвене
енергије“,
Постструктуралистичка читанка. Сарајево: Buybook. 172–186.
Данило Други (1989): Животи краљева и архиепископа српских. Службе,
Београд: Српска књижевна задруга, Просвета.
Доментијан (1970): Живот Светога Саве. Стара српска књижевност, књига
прва. Београд: Будућност. 119–309.
Лешић, Зденко (2002): „Нови хисторизам – шта је ту ново“,
Постструктуралистичка читанка. Сарајево: Buybook. 59–75.
Првовенчани, С. Хиландарска повеља. Пројекат Растко, доступно на:
http://www.rastko.rs/knjizevnost/liturgicka/stefan-sabrana/stefan-sabrana_02.html
приступљено 28. 07. 2015.
Свето писмо (2008): Свето писмо. Нови завет у преводу Вука Караџића и
Светог архијерејског синода, по исправкама и преводима Светог Владике Николаја.
Шабац: Глас цркве.
Солар, Миливој (1976): Теорија књижевнсоти. Загреб: Школска књига.
Теодосије (1970): Живот Св. Саве. Стара српска књижевност, књига друга.
Београд: Будућност. 133–294.
Пухало, Душан (2001): Есеј. Речник књижевних термина. Бања Лука:
Романов. 202–203.

633

Снежана J. Милоевич
ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДА РАДОЙЧИЧА К МЕДИЕВИСТИКЕ
Рассматривая работы Светозара Радойчича, содержащие как базовый
элемент примеры согласия между изобразительным и литературным исскуствами
средневековья, мы сделали попытку переосмыслить, условно говоря, эссеистический
слой в текстах этого выдающегося учённого. В рамках этой задачи, мы выделили его
замечания об особом слое античного наследия в Средние века – склонности к
суеверию образованных людей того времени, а также подчеркнули убеждённость
Радойчича в необходимости исследователя вжиться в эпоху, им изучаемую. При
изучении средневековья это предполагает озарённость особого рода – вдохновение
исследователя. Его повсеместную потребность в контекстуализации оригинального
артефакта и времени/пространства, в котором он возник, мы показали в свете его
исследовательского метода, подразумевающего познание и рассмотрение всех следов
культуры (литературы, живописи, религии, истории, эпистол, записок, сообщений ит
п.). Мы указали на сходства и различия между методологией исследовательской
работы Радойчича и новым историзмом и определили подход Радойчича как
значительный и близкий к особенностям этой эпохи.
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ПРИКАЗ КОМПОЗИЦИЈЕ МОЛИТВА СВЕТИСЛАВА БОЖИЋА
Апстракт. У раду је приказана композиција „Молитва“ за мешовити хор
једног од најзначајнијих савремених српских композитора, Светислава Божића. Ова
мало позната духовна композиција написана је 17. августа 1988. године, а 9.
септембра исте године композитор ју је посветио хору „Вељко Влаховић“ и
диригенту Милораду Вељковићу из Ниша.
У „Молитви“ Светислава Божића прожимају се традиционално и модерно.
Композитор користи нова хармонска средства за тумачење текста молитве, при
чему је очигледна његова тежња ка умереној примени дисонанце. Мелодијска
кретања су углавном поступна (секунде и терце), док је хармонска вертикала
„зачињена“ употребом секунде и кварте.
Кључне речи: „Молитва“, Светислав Божић, хорска духовна музика.
Светислав Божић (1954) је композитор, музички теоретичар и педагог,
редовни професор Факултета музичке уметности Универзитета уметности у
Београду. Његов опус чини више од 220 композиција различитих жанрова солистичких, камерних, хорских, оркестарских и вокално-инструменталних. Написао
је 14 књига из области музичке теорије.
Божић је несумњиво један од најзначајнијих композитора савремене српске
уметничке музике. У контексту неговања српске духовне музике треба поменути
велику активност овог композитора и свакако истаћи чињеницу да је десет његових
хорских дела изведено на Летњој духовној академији у манастиру Студеница од
1992. до 2005. године. То су: Литургија Св. Јована Златоустог (прва), Опело,
Свеноћно бденије, Сербиа (на стихове Милоша Црњанског), Плава гробница (на
стихове Милутина Бојића), Врата спаса (на стихове Рајка Петрова Ного),
Светосимеоновска духовна плетеница (на стихове Ђ. Николића) са хором Абрашевић
и диригентом Милованом Панчићем, затим друга Литургија Св. Јована Златоустог,
Празнично вечерње, које је извео Српски камерни хор и диригент Ђорђе Павловић и
Духовна лира за мушки хор (на стихове Владике Николаја Велимировића) коју је
извео Српски мушки хор. Важно је додати да поменутом студеничком опусу
припадају и следећа хорска дела: Хиландарски палимпсест (на стихове Рајка Петрова
Ного) којим је обележена шездесетогодишњица Хора РТБ и осам векова манастира
Хиландар (диригент Младен Јагушт), као и низ композиција у циклусу Јутрења из
херцеговачке Грачанице на стихове наших знаменитих песника Милосава Тешића,
Миодрага Павловића, Љубомира Симовића, Стевана Раичковића, Матије Бећковића,
Слободана Ракитића и других. Из стваралачког опуса овог композитора уочава се
тежња ка очвању националног у музици, а сам композитор је неретко истицао став по
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том питању: „Већ деценијама нас уче да је напев роднога тла, сопственог народа,
нешто што треба заборавити, што треба понизити, искарикирати, што треба
препустити недораслој естради и приученим кловновима, који перјају осокољени
силним незнањем и, наравно, неограниченом подршком марионетски-послушно
устројених медија.“1
Музику Светислава Божића изводили су многи врхунски домаћи и
инострани оркестри, хорови и солисти, као и домаћи ансамбли (хорови и оркестри):
Београдска филхармонија, Симфонијски оркестар РТБ-а, Оркестар војске Србије,
Филхармонија младих Борислав Пашћан, Српски камерни оркестар, Гудачи Св.
Ђорђа и Краљевски гудачи Св. Ђорђа, Нишки симфонијски оркестар, те хорови: РТС
(диригент Бојан Суђић), Абрашевић, Лола (диригент Милован Панчић), Обилић,
Колегијум музикум (диригент Даринка Матић-Маровић), Лицеум, Барили, хор Вељко
Влаховић из Ниша и други.
Композиција Молитва написана је 17. августа 1988. године. Аутор је ову
духовну композицију за мешовити хор посветио тадашњем ансамблу Вељко Влаховић
и њиховом диригенту Милораду Вељковићу2. Ово је, иначе, и једина доступна
партитура, сведочанство једне композиторове посете Нишу и сарадње са поменутим
хором и диригентом.
Пример 1

1 Божић 2005b, 150.
2 Академски хор Вељко Влаховић формиран је 1972. године под вођством диригента Радојице
Милосављевића. Након пет година, Милосављевић диригентску палицу предаје Милораду
Вељковићу Шпаји, који је успешно водио хор наредних 25 година. Касније је хор променио
име у Академски хор СКЦ Универзитета у Нишу (Костић, 2010).
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Према речима композитора, сарадња је била заснована на пријатељском
односу двојице уметника: „Ту свако од нас, његових пријатеља, па и ја, имамо своју
причу (...) јер је Шпаја добротом и благошћу, искрено и посвећено, додирнуо нашу
песму, разумевши тишину ветра и шапат прошлости над нишком долином.“3 Из
недавног разговора са композитором сазнали смо да су пријатљски односи и сарадња
са диригентом и хором у Нишу једини, али довољан разлог да композитор напише
композицију са посветом.
Молитва се састоји из три одсека (Andante sostenuto e rubato, 1 31;
Andantino, 32 91; A tempo, 92 129). Божићев тонски израз одликује традиционални
приступ, који је у много чему проширен и надограђен. Он помера поља консонантног
и конвенционалног третмана хоризонтале и нужно вертикале, подразумевајући сву
креативну релативност појмова консонантно и дисонантно. Тај принцип благог
померања гравитације од консонантног ка контролисано дисонантном пољу звучања,
нарочито се може запазити у његовој духовној хорској музици4. У композицији
Молитва дисонанца је такође присутна. Поступно кретање мелодије већ на почетку,
након унисона, доноси интервал секунде између горњих гласова (тонови ге, а, ха),
који у мирном покрету и тихој динамичкој подлози делује ефектно. Већ на почетку
може се уочити прожимање модалне и тоналне хармоније везом (а: t VIIo), а посебно
на завршетку првог пододсека (такт 11 12) у а - фригијском модусу (VII t). Према
речима композитора, модалност и тоналност брину о хармонској компоненти
уметничког дела, представљајући енергију врховног смисла, на путу ка могућој
истини, могућем исходу стварања, негде у траговима, ишчезавању, у прожимању,
наговештене, традиционалне или иновиране5.
У даљем току (20 31) долази до интензивирања музичких компоненти, пре
свега мелодије, која се креће у терцама поступно у смеру навише (1. и 2. сопран, као
и 1. и 2. тенор) достижући поље кулминације од 20. до 25. такта.
Пример 2 (такт 16–25)

3 Милосављевић 2002, 82.
4 http://www.svbozic.com
5 Божић 2003, 3.
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Линија динамике је најизразитија на поменутом месту, а постепени пад на
стихове Помилуј нас завршава овај одсек у проређеној фактури и дужим нотним
вредностима. Утицај модалности огледа се у употреби еолског (ес) модуса.
Пример 3 (такт 26–31)

Други део композиције (32–91) контрастира првом, пре свега у домену
организације фактуре; хомофона фактура првог дела замењена је имитационом
полифонијом (канонска имитација) између баса (32–39), тенора (40–47, имитација на
горњој квинти), алта (48–56) и сопрана (57–64).
Пример 4 (такт 32–42)
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У даљем току имитација се реализује по двотактима између женских и
мушких гласова, док се општа динамизација музичког тока појачава. Томе нарочито
доприноси кретање у паралелним квартама (сопран, тенор и бас, такт 75–87), које се
повремено смењује са паралелним терцама. Између осталих обележја модалности
(занемаривање функционалности акорада, непотпуни терцни акорди), карактеристика
музике националних школа су и сазвучја кварте и секунде, пто се у новијој
композиционој пракси и чини6. Постепено убрзавање темпа у комбинацији са
ритмичким убрзањем (кретање у осминама) и имитацијом, има нарочиту улогу у
драматургији читаве композиције.
Трећи одсек (92–129) има функцију својеврсне репризе, коју треба слободно
схватити. Композитор користи исти текст Свјати Боже, као и ритам и мелодију, али
на другој тонској висини, за полустепен ниже (гис уместо а) и у сведеном хорском
слогу. Овај одсек доносе женски гласови, сопран и алт, у још суптилнијем
динамичком светлу (ррр), чиме се добија нежан и умилан глас који подсећа на песму
анђела.
Пример 5 (такт 92–98)

6 Деспић 2002, 275.
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Женски гласови употпуњени тенором и басом још једанпут доносе текст
Свјати Боже, свјати крјепки, свјати бесмертни и помилуј нас у богатом
динамичком нијансирању (рр, f, ff, p) у „згуснутом“ хорском слогу, при чему се
сопран и тенор удвајају што појачава звучну слику. Последњи стих Господи помилуј
нас представља својеврсну коду (123–129) која доноси и завршну кулминацију (fff).
Композитор користи поларну каденцу у савременијем изразу, која је у
функционалној вези са фригијским квинтакордом (вантонална субдоминанта SF).
Однос тритонуса потенцира се у спољним гласовима, с тим што је у басу скок (д –
ас), док се у сопрану мелодија креће поступно.
Пример 6 (такт 124–129)

У композицији Молитва Светислава Божића прожимају се традиционално и
модерно; композитор користи нова хармонска средства за тумачење текста молитве,
при чему је очигледна његова тежња ка умереној примени дисонанце. Мелодијска
кретања су углавном поступна (секунде и терце), док је хармонска вертикала
„зачињена“ употребом секунде и кварте, које, уз преовлађујуће присуство терце и
квинте, делује избалансирано. Из тога се може видети да композитор није оптерећен
традиционалним решењима, већ користи новине у оној мери која омогућава снажан
доживљај музике и текста. У том смислу се и у новијој релевантној литератури
помиње име Светислава Божића и његов стил је окарактерисан као својеврсна икона
новије православне духовне музике7. Поједини музички теоретичари8 указују на
7 Милојевић 2000, 93.
8 Ђаковић 2012, 12.
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чињеницу да створена дела Светислава Божића (1954), Димитрија Големовића (1954),
Слободана Атанацковића (1937) или Зорана Христића (1935), начелно показују
релативно мало блискости са стабилном музичком традицијом из протеклих времена:
одсуство суштинских веза са појачким корпусом, скромно познавање унутрашње
литургијске драматике и најчешће одсуство хомогеног музичког језика. О музици
Светислава Божића не може се генерално говорити на приказаном скромном узорку,
али је важно истаћи да су многи еминентни музички критичари дали свој суд о
квалитетима Божићевог стваралаштва. Према речима Бранке Радовић, Светислав
Божић своју хорску и вокалну музику увек саздаје од малог броја изражајних
средстава, од чистих, дијатонских линија, од хармонија и мелодија које као да допиру
из прошлих векова. Његов израз уткива се у српску традицију на интегралан и
оригиналан начин9.
О односу текста и музике сам композитор је говорио да уколико заиста
желимо да чујемо музику и поезију, онда недвосмислено треба да одемо у просторе
који нису концертна дворана нити сала за декламовање. Храм и његова акустика
преливају нас и преводе у срце збивања, у смисао разумевања, у креативни мир и
немир из кога се рађа неометени разговор са нама доступном суштином. Тиха, али
веома моћна унутрашња самоконтрола духовних немира и емоционалних плоча,
сучељена са поводима из спољашњег света, доноси, кроз поезију и музику склад
препун парабола, силовитих контраста, путовања у грех и покајање, у кроткост и
смирење, у помраченост и светлост ума, витлајући записивачем тих стања, која
увелико надилазе његове земаљске моћи и потенцијале10.
Поред тога што је сведочанство једне топле сарадње двојице уметника,
Молитва ће можда поново оживети кроз репертоар неког од нишких хорова.
Уважавајући став композитора, верујемо да ће тај простор бити управо онај који ће
нам пружити потпуни музичко-естетски доживљај – храм и његова акустика.
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Danijela Zdravić Mihailović
REVIEWING THE COMPOSITION MOLITVA BY SVETISLAV BOŽIĆ
In this work, the composition intended for the mixed choir, Molitva by one of the
most important Serbian composers, Svetislav Božić is being reviewed. This little-known
spiritual composition was written on 17th of August 1988, and on 9th of September the same
year, the composer gave it to VeljkoVlahovic choir and conductor Milorad Veljković from
Niš.
In Molitva by Svetislav Božić, the traditional and modern musical languages are
intertwining. The composer is using new harmonic resources for interpretation of the text of
Molitva, where his aspiration towards moderate usage of dissonance is obvious. Melodic
movement are generally gradual (seconds and thirds), while the harmonic vertical is
“spiced” with the usage of seconds and foutrhs. From this we can see that the composer is
using traditional solutions, but modern ones as well that allow a powerful experience of the
music and lyrics.
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У предговору српском издању своје студије, Ларше јасно дефинише разлог
њеног писања када каже да је то проблем који су својим радом и теолошким напорима
да се одговори на изазов егзистенцијалистичког персонализма створили Х. Јанарас и
Митрополит пергамски Јован Зизијулас. По Ларшеу, они су сачинили систем мисли
заснован на принципима философије са свим карактеристикама једне (искључиве)
идеологије када се примењује на православну мисао и живот. Захваљујући свом
ослањању на егзистецијалистички персонализам, двојица аутора (Јанарас и Зизијулас)
су, по запажању Ларшеа, запали у својеврсну узиомахију, у тријадологији, што је имало
последице и по христологију, али и по антропологију двојице аутора. По Ларшеу,
аутори које критикује, практично нуде алтернативно сагледавање и остварење тајне
спасења човека и света које (по Ларшеу) није у сагласности са Светоотачким предањем
Цркве. За потврду оваквог свог става о делу двојице аутора, Ларше користи чињеницу
да су многи православни богослови, нарочито у теолошкој мисли Митрополита Јована
Зизијуласа (захваљујући узиомахији – до које, у својој анализи Митрополитовог дела,
такође долази и Ларше), открили монархијанизам, тритеизам, несторијанизам,
докетизам, моноенергизам и монотелизам. По Ларшеу, све то негативно је проистекло
из, како он сматра, негативног става према православној теологији божанских енергија,
који је Митрополит Зизијулас исказао и на научном скупу о Светом Максиму
Исповеднику у Београду.
Може се рећи да је Ларше у свом Предговору српском издању студије дао
сажет путоказ кроз целу студију која је пред нама. У студији се обрађују конкретни
проблеми које по Ларшеу стварају или у себи крију философско-теолошки радови
Христа Јанараса и Митрополита Јована Зизијуласа. Делови су међусобно повезани у
једну органску и динамичну целину. Ларше органску повезаност своје студије остварује
кроз велики напор да његово дело буде препознато као дело које следи Светим Оцима, а
тиме и као реакција Цркве на недоумице које изазива филозофско-теолошка мисао
Митрополита Пергамског Јована Зизијуласа и Христа Јанараса у животу и сведочењу
Цркве. Динамика се огледа у томе што студија ни у ком случају није покушај дијалога,
већ пре, по ставу Ларшеа, жива полемика између Светих Отаца са извесним ставовима
Христа Јанараса и Митрополита Јована Зизијуласа. Динамика је очигледна и у
чињеници што Ларше у својој полемици са Митрополитом Јованом и Јанарасом јасно
цитира места из њихових дела, која критикује, не упада у генерализацију и у линч
њихових теолошко-филозофских напора, раздвајајући лоше од доброг. Такође,
полемику заснива на сведочанствима Светих Отаца (нарочито Свтог Максима
Исповедника, Јована Златоустог, Св. Јована Дамаскина, али и нових Отаца Цркве, нпр.
Преп. о. Јустина Поповића, и др.) са којима се мисао Митрополита Јована и Јанараса, по
њему, у много чему не слаже. У студији такође имамо много упута на савремене
богослове, и то подједнако оних који следе мисао и дело Христа Јанараса и
Митрополита Јована Зизијуласа, као и оних који их оспоравају као нецрквене и
несветоотачке. У истом оквиру користи и ванцрквене (римокатоличке, протестанске и
др.) ауторе када је то неопходно. Веома је битно нагласити да Ларше у теолошку
полемику Цркве са философко-теолошким тенденцијама садашњице враћа на велика
врата богослужбене текстове Цркве (тј. текстове литургијских молитви, као и
светоотачке молитве пред причешће верних и сл.).
Прво поглавље ове студије почиње Уводом у коме Ларше износи разлог
писања студије Личност и природа, који дефинише као покушај изношења црквеноправославног става на теолошко-философске ставове Х. Јанараса и Митрополита
Зизијуласа.
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Увод је део студије у коме Ларше указује на генезу спољашњег узрока
(поновног), отварање персонализма као једне од најистакнутијих тема савремене
православне теологије. Истовремено, осликава и реакцију Цркве на ту чињеницу кроз
радове разних православних теолога током 20. века. Одмах на почетку, Ларше
константује да је појам личности (πρόσωπον) један од темељних појмова хришћанске
теологије, али да је иако формиран на основу старогрчке философије и књижевности,
претрпео промене (преображен) кроз изразе ипостас (ὑπόστασις), сусштина (οὐσία),
природа (φύσις), са којима је уско повезан током халкидонских христолошких
расправа. Добар увид у напред речено пружа теолошко сведочење Светог Јована
Дамаскина, на кога се овде Ларше, као и небројено пута у студији, позива. Другим
речима, Црква је имала и има добар темељ да одговори изазову савремене
персоналистичке философије, не само у области теологије, већ и у антропологији,
еклисиологији, духовности, етици... У том контексту, Ларше нам даје своје виђење
настанка, развоја (међусобног утицаја) и последица философко-теолошке мисли
Христа Јанараса и Митрополита Јована Зизијуласа, упоређујући их са другим
православним богословима који су се бавили истим проблемима, али на другачијим
темељима и последицама.
Кроз поглавља Метода и извори персоналистичких теорија Јанараса и
Зизијуласа, Модерни извори Јанарасове и Зизијуласове мисли, Двојни карактер
размишљања Јанараса и Зизијуласа, Ларше веома оштро критикује дело Х. Јанараса
и Митрополита Јована Зизијуласа, тврдећи да њихова дела нису утемељена на
теологији Светих Отаца (тј. Цркве), које и када цитирају погрешно тумаче, јер су им
полазне тачке религиозно-философске, а не теолошке. Стиче се утисак да Ларше Х.
Јанарасу и Митрополиту Зизијулсау приписује својеврсни еклетизам, а тиме и
елитизам, у коме споменути аутори не следе Свете Оце, већ само позајмљују делове
из њихових дела сходно потреби својих ставова које желе да оправдају ван
контеткста Светоотачке мисли у целини. Неопходно је опет напоменути да је
литература (извори) коју Ларше користи преобилна да би показао ставове Х. Јанараса
и Митрополита Јована Зизијуласа, као и извори на којима заснива своју критику
њиховог дела. Сама количина кориштене литературе у овој студији је по себи вредна,
јер до сада на српском језику, на једном месту, толико извора за и против теолошке
мисли Х. Јанараса и Митрополита Јована Зизијуласа нисмо имали на увид.
Све напред указано представља увод у други део студије под насловом
Проблематични елементи персонализма Јанараса и Зизијуласа са поглављима: 1.
Опште схватање ипостаси, личности, суштине/материје, природе и јединке (са
поднаслвима)1 а) Супротност између личности и суштипе или природе, б)
Негативно схватање суштине или природе, с) Посебно и негативно схватање
индивидуалности, е) Првенство ипостаси/личиости над суштином/природом,); 2.
Штетне последице по тријадологију (са поднасловима) – а) Пресликавање
персоналистичких и егзистенцијалистичких теорија на светотројичну науку,
б)Вештачко неслагање теологије Отаца са античком филозофијом, в) Делимично
извештачена критика западне теологије, г) Анахроно тумачење кападокијских
Отаца, д) Одбацивање суштине као начела божанског јединства, ђ) Тврдња да je
unocmac Оца узрок божанске суштине, е) Претерано вредновање појма yзрока y
оквиру Тројице, ж) Претерано вредноваље личности Оца у оквиру Тројице, з) Идеја
да Отац узрокује остале две божанске Личности независно од божапске суштине,
1 Приликом навођења поднаслова држао сам се азбучног редоследа слова којима су означени
(а), б), в) ...), јер редослед у тексту има неусклађен редослед слова у поднасловима.
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и) Потврда да je Бог личност Оца, ј) Дефиниција божанских Личпости наспрам
њихових одпоса, к) Забуна око природних и ипостасних својстава, л) Статус
божанских енергија, м) Недостатак апофатичког приступа божанским
Личностима y Зизијуласовој мисли); 3. Штетне последице по христологију (са
поднасловима – а) Минимализација и девалоризација Христових природа и њихова
улога у икопомији спасења, б) Минимализација улоге Христове патње и смрти y
Његовој спаситељској икономији, в) Посебна тумачења Васкрсења, г)
Обезвређивање примарне улоге Христа, д) Идеја по којој спашен човек учествује y
Христовом личном начину постојања, ђ) Идеја да Христос ипостазира људске
ипостаси); 4. Штетне последице по антропологију (са поднасловима) – а) Човек
слика Бога као личности, б) Човек, слика Тројице, в) Сексуална концепција слике Бога
код Јанараса, г) Тврдња да je Адамова личност узрок сваке људске личности, д) Да ли
људска личност може репродуковати однос Сина ка Оцу?, ђ) Смисао опонашања
Христа, е) Обезвређивање створене природе, ж) Негативна концепција
темпоралности и људског постојања, з) Недостатак разликовања првобитне
природе, пале природе и обновљене природе, и) Идеализаццја и апсолутизација
другости, ј) Идеализација и апсолутизација односа, к) Истицање смртности бића и
негирање бесмртности душе, л) Погрешно тумачење победе над смрћу, м)
Инкохерентни карактер разлике односа „биолошке ипостаси“ и „еклисијалне
unocmacu“ y Зизијуласовој мисли,); 5. Штетне последице по духовни живот (са
поднасловима) – а) Ограничено поимање Цркве и светих тајни, б) Ограничено
поимање спасења и обоготворења, в) Занемаривање могућности преображења
људске природе и индивидуалних карактера, г) Минимализација улоге божанске
мтости, д) Ограиичена концепција аскетизма, ђ) Одбациваље људског из аскетске
синергије, е) Девалоризација индивидуалног аскетизма и монашког живота, ж)
Потцењивање греха и страсти, з) Потцењивање и девалоризација врлина, и)
Уздизање нејасне духовности удаљене од духовне традиције православне Цркве.
Ларше у Закључку своје студије кратко резимира своје, иако полемичко ипак
коректно, излагање неслагања са делом Христа Јанараса и Митрополита Јована
Зизијуласа. Не слаже се са њима, јер „пресоналистичке концепције“ од њега
критикованих аутора нису засноване на учењу Светих Отаца, „већ на теоријама
философског карактера. ...Персоналистичке и егзистенцијалистичке претпоставке
Јанараса и Зизијуласа, изражене на систематичан начин малим бројем затворених
концепата и категоричких једначина или антиномија, уступају место комплетној
реинтерпретадији тријадологије, христологије, антропологије, еклисиологије и
православне духовности, која y значајној мери даје криву слику смислу и испоставља
ce да je дубоко ограничена“2.
Због бројности тема, али из због њихове концизности немогуће је урадити
приказ истих, а да се не оде у неопходну шрину која би далеко превазишла оквире
приказа једне студије. Мислим да је довољно указати на садржај тема које по себи
представљају основ за многобројне теолошке студије и радове. Једном речју, покушај
да се уради сажети приказ једне овакве студије представља покушај да се море
смести у чашу. Без обзира да ли се слажемо или не са ставовима Ларшеа, студија је
вредна читања и истраживања, даје могућност да се коначно, без устезања и искрено,
проговори и код нас, у Српској Цркви, о спорним темама, тако да се чује глас и
Атине и Јерусалима, а Бог ће показати који је чији глас у том разговору – Њему слава
и хвала за све.
2 Види Закључак, стр. 211.
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Комплексна мрежа византијских утицаја на духовни и културни развитак
словенских земаља део је много ширег система византијско-словенских веза,
подједнако важних за обе ове средине, као и за њихове данашње легитимне
настављаче. Према византијском узору, постајући део хришћанске традиције и
византијског духовног система, словенски народи формирају своју писменост и
културу. У том времену организованог ширења писмености, које иде напоредо са
примањем хришћанства, словенски народи прихватају и модел „нерашчлањености
филозофско-религиозно-уметничког мишљења“ који Виктор Бичков одређује као
једну од фундаменталних поставки целокупне византијске духовне баштине
Међутим, када се говори о овим везама, најчешће се на уму има утицај који долази из
византијске престонице, Цариграда (Константинопоља), као саборног места
византијске духовности, која се потом пренела и на словенске земље и градове.
Будући да је реч о великом и моћном царству, не смемо превидети и утицај других
значајних центара. О једном таквом центру и његовом месту, улози и значају у
формирању писмености, културе и духовности код словенских народа, говори и
књига Антонија-Емила Н. Тахиаоса Солун и свет Словена, коју је овај грчки
професор емеритус Историје и књижевности словенских православних цркава
Богословског факултета Аристотеловог универзитета у Солуну објавио 2013. године,
а коју је 2014. године на српски језик превео Драган Стојаковић и објавио
Међународни центар за православне студије заједно са Центром за византијскословенске студије Универзитета у Нишу.
Књига професора Тахиаоса прилагођена је разноликој читалачкој публици –
од школске и студентске, преко разноврсних заљубљеника у прошлост, до
научноистраживачке популације која на подручју хуманистичких дисциплина трага
за одговорима о својој материјалној и нематеријалној прошлости. Неоптерећена
научном апаратуром, а што нимало не умањује њен академски значај, као и саму
научну вредност, ова књига ће лако придобити и слабије обавештеног читаоца, као и
читаоца који већ обилује низом систематизованих информација о датој теми. За ове
прве, књига ће бити ризница лако доступних сазнања, а за ове друге, изазов за даља
истраживања и допуну постојећег знања, као и снажан мотив за његово
преиспитивање. Прецизно систематизована студија састављена је од предговора
аутора намењеног управо овом српском издању, три велика поглавља са низом јасно
формулисаних потпоглавља, епилога и белешке о аутору.
У предговору Тахиаос мотивише своју потребу за писањем овакве студије,
наводећи управо да је у низу (грчко-)византијско-словенских веза које се и данас
налазе у центру многих истраживања заснованих пре свега на ревалоризацији и
унапређењу старијих, недовољно истражен утицај византијског Солуна као
„сапрестоног града“ Византије на словенски свет. Он полази од тога да Словени
кодификују своју писменост управо захваљујући раду двојице солунских мисионара,
Ћирила и Методија, да би потом говорио и о великом значају култа Светог
Димитрија, заштитника града Солуна, истичући да су од свих словенских народа
најпре Срби имали непосредних веза са овим градом.
Прво поглавље под називом „Солунска браћа Ћирило и Методије и њихово
дело на просвећивању Словена“ у потпуности је посвећено њиховом животу и раду,
односно мисији ширења хришћанства и писмености. Несумњиво им признајући грчко
порекло, Тахиаос поклања посебну пажњу Ћирилу и Методију, не само као
најзаслужнијима за формирање словенске писмености, него и као најзаслужнијима за
трансмисију византијске духовности. Описујући њихов живот и деловање, аутор
спонтано и непретенциозно, а опет врло јасно и разложно, полемише са тврдњама
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присутним у науци и износи закључке својих истраживачких подухвата. За Методија
говори да је био државни великодостојник у области Витинији у Малој Азији, која је
од стране византијских царева Констанса Другог и Јустинијана Другог била
насељавана Словенима, оповргавајући тезу да је Методијева област деловања могла
бити на географском подручју око Струме. Методије је ту имао први додир са
словенским језиком и начином живота Словена. Позивајући се на податке из његовог
житија – да је он тамо био послат због византијског плана да касније буде учитељ
Словенима, те да се са њиховим животним навикама и обичајима упозна – он
образлаже своју тврдњу да Солунска браћа нису имала словенско порекло. Јер да
јесу, тако нешто не би било потребно. Поред тога он указује и на тенденцију
присвајања Ћирила и Методија од стране словенских народа говорећи о текстовима
који су настајали у Бугарској (1186–1393), а у прилог тезе коју заступа, позива се на
латинске и словенске изворе у којима је потврђено њихово грчко порекло, чак и од
стране њихових словенских савременика. Наводи да су у скорије време исто
потврдили и Папа римски Јован Павле Други (1980), као и Патријарх Московски
Кирило (2011).
Док се Ћирило школовао у Константинопољу код изузетних стручњака
онога доба, Методије се повукао у манастир на гори Олимп, у области Витиније, где
се и замонашио. Тахиаос каже да је управо на овом месту Методије припремио први
књижевни круг састављен од Грка монаха, али и Словена, који ће радити на
формирању словенске писмености и истовремено на ширењу хришћанства на
словенском језику, међу словенским народима. Они су овде започели превођење
књига са грчког на словенски, користећи једно непотпуно словенско писмо за које
постоји претпоставка да је настало у време цара Теофила (829–842). Дакле, Тахиаос
упућује на постојање једног ранијег писма код Словена са којим је круг људи око
Методија био упознат. У овај круг је после своје Арапске дипломатске мисије ушао и
Ћирило. Аутор истиче да је овај круг радио под Методијевом управом, а своју
тврдњу да је грчко-словенски круг Методија и Ћирила створен у Витинији
поткрепљује уоченим језичким позајмицама старословенског из грчког језика, и то
управо из грчких дијалеката из Мале Азије. Све то говори у прилог идеји Византије
да се Словени повежу са грчком традицијом. Аутор говори и о Хазарској мисији
Ћирила и Методија и покрштавању Руса, али посебну пажњу посвећује Моравској
мисији, која је имала за циљ стварања националне словенске цркве Морављана. За
потребе овог посланства, наводи Тахиаос, настаје ново писмо. Већ постојеће
поменуто словенско писмо морало је бити замењено, јер је оно настало у време
иконоборства, због чега је његова употреба у Моравској могла изазвати негативне
реакције Рима. Стога је круг просветитеља око Ћирила и Методија саставио ново
писмо које није имало везе ни са једним до тада постојећим. Тако настаје глагољица.
У вези са самим изгледом овог писма, у мноштву постојећих теорија, Тахиаос издваја
ону по којој су слова била узета од византијских астрономских, медицинских и
алхемијских симбола.
Тахиаос пише приповедачки живо, али прецизно, стварајући јасну слику о
томе шта се догађало са Ћирилом и Методијем за време Моравске мисије, као и какве
перипетије су након Ћирилове смрти имали Методије и њихови ученици – хапшења,
суђења, утамничења, убиства. Препреке које је Методије имао приликом
организовања богослужбеног живота на словенском језику у Моравској и у суседним
словенским земљама, настављене су невољама његовог ученика Горазда. Иначе,
ученици Ћирила и Методија, након смрти обојице браће, бивају хапшени – неки су
продати као робови, док су други били утамничени. Утамничени су касније бивали
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прогнани, а много њих је умрло од злостављања, док је робове откупио византијски
цар Василије Први. Преживели ученици, који су били пореклом Словени, прешли су
потом у Бугарску код кнеза Бориса, који им је дозволио да делују унутар Бугарске
цркве. Ученици су се, као што је познато, поделили у две групе, од којих је једна
наставила са радом у Охриду, а друга у Преславу. Глагољско писмо смењује
ћирилица, о чијем настанку и ауторству писац ове студије не даје више података.
Тахиаос Ћирилову заслугу види пре свега у формирању богословског
појмовника који је недостајао словенском речнику. Он чак сматра да је много већи
значај Ћирила и Методија био, не у стварању самог писма, колико у стварању
књижевног језика, кроз његово појмовно, односно лексичко ширење. Највећа заслуга
Ћирила и Методија би била управо у томе што су они од једног говорног језика, са
скромним вокабуларом, направили језик писмености, лексички богат. То је допринос
за читав словенски свет. Филолошки и списатељски рад био је пре свега Методијев
посао, а он је, уосталом, и боље познавао словенски језик, па је и започео превођење
књига са грчког и пре састављања глагољице. Методије је такође деловао као
правник и бавио се организацијом црквеног управљања, у складу са спрегом државне
и црквене власти онога доба. Говорећи даље о делима Ћирила и Методија, Тахиаос
посебно скреће пажњу на Методијеве текстове и постојеће спорове око њиховог
ауторства. Као једно од четири Методијева дела издваја се дело богослужбеног и
књижевног карактера, Канон Светом Димитрију Солунском, које ће снажно утицати
на ширење култа овог солунског светитеља у словенским земљама, чему ће аутор ове
књиге посветити цело друго поглавље.
Ово поглавље – „Свети Димитрије Солунски и ширење његовог поштовања
у свету Словена“ – посвећено је феномену прихватања и ширења култа поменутог
солунског светитеља, његовој снази и значају у словенским земљама. Назван
„градољупцем“, он је, наиме, штитио Солун и од упада Словена и Авара. Упркос
томе, његов култ се веома добро примио код Словена. Методијев Канон Светом
Димитрију Солунском, састављен на старословенском, а не на грчком језику, најпре
је утицао да се његов култ појави у словенским земљама за време мисија у којима је
Методије учествовао. Устоличење култа било је учвршћено и подизањем манастира
овом светитељу, попут оног у Сирмијуму (тада у саставу Паноније, данас град у
Србији, који име овог светитеља чува у новом имену – Сремска Митровица)1. Такође,
ученик Ћирила и Методија, Климент Охридски, писац је Похвале Св. мученику
Димитрију и Слова у спомен Св. Димитрију, а и сам је оснивач једног од манастира
Св. Димитрија. Величање Светог Димитрија и Солуна, као и владање грчким језиком,
Тахиаосу су послужили као потврда тезе да је и Климент био Грк из Солуна.
Култ Светог Димитрија је код словенских народа нарочито био раширен у
Србији, Бугарској и Русији. Присуство овог светитеља се код Бугара може видети и у
трновском храму Светог Димитрија, будући да се Солун поставља као град-узор који
Велико Трново опонаша, јер су и један и други град други по значају у својим
државама. Намера Бугара јесте била да присвоје Светог Димитрија, о чему говори и
бугарско житије написано крајем 13. века, у којем стоји да му је отац био Бугарин, а
мајка Гркиња.
Посебнo поштовање култа Светог Димитрија Тахиаос везује управо за
средњовековну Србију, истичући значај овог култа у владарској династији
Немањића, почевши од великог жупана Стефана Немање. То је прилика да аутор
1 У српској науци Ђорђе Трифуновић заступа тезу да је Свети Диимитрије био грађанин
Сирмијума.
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проговори о комплексној повезаности Србије и Солуна. Свети Сава је у Солуну био
рукоположен за архимандрита, а боравећи тамо, нашао је грчке списе и превео их на
српски. Поред тога што је Солун био средиште културе са којим је Свети Сава
одржавао непрекидни однос, у Србију су долазили иконописци из Солуна, а утицај
саме солунске уметности присутан је и у српским манастирима. У Солуну је било и
српских поседа, а краљ Милутин је тамо подигао три храма и своју палату. Сем тога,
нарочито у јужним крајевима српске земље, подизани су храмови посвећени овом
светитељу. У књижевности је било важно поменути и Димитрија Кантакузина,
српског писца 15. века, Грка пореклом, који је написао Похвално слово Димитрију
Солунском, са јасно израженом мишљу да је он представљао наду за спасење српског
народа.
Објашњавајући солунске, односно византијске везе са Русима, још једном је
скренута пажња на Хазарску мисију Солунске браће која су на том путу прешла
преко Крима, где се говорио словенски језик. Ћирило и Методије су били први
Византинци који су у једној дипломатској мисији дошли у додир са људима
словенског порекла у Русији. Солун постаје познат и на овим просторима, а руски
летописци Светог Ћирила и Методија сматрају својом децом, док Горњи Град Кијева
бива назван „други Солун“, наводи Тахиаос. Методијев Канон Светом Димитрију
Солунском несумњиво и овде утиче на појављивање култа светитеља, а посебно је
занимљива веза далеког руског севера и Солуна, која је права потврда „зрачења“ овог
града на словенски свет и ширења култа Светог Димитрија као заштитника градова.
Треће поглавље под насловом „Солун 14. века и његово зрачење на свет
Словена“ говори најпре о утицају дела Григорија Паламе. И овде се посебно издваја
значај учења овог византијског исихасте на српску духовну и књижевну традицију.
Истовремено, то је прво (посредно) упознавање српске културе са античком. Једна
каснија традиција, каква је византијска, преноси, дакле, и античко наслеђе
словенском свету. Потом аутор говори о делу патријарха Филотеја Кокина и његовом
снажном утицају на препород руског монаштва и успостављање култа тројице
Литванца мученика – Антонија, Јована и Евстатија – у грчком црквеном свету, а о
чијој су мученичкој смрти први писали управо Срби. Поглавље затвара кратак помен
једног руског новомученика Антонија и његовог мучеништва које се догодило у
Солуну.
У искуству словенских народа, утицај Солуна је и те како велики и
комплексан, јер он представља духовни центар који осим византијске, њеним
посредством, преноси искуства и античке цивилизације. Будући да говоримо о
српском издању књиге једног солунског професора, констатоваћемо да се одрживост
давно успостављених веза потврђује и данас. Оно што је посебно важно истаћи је да
je византијски Солун као јак духовни центар, утицао на очување посебности
словенских народа, њихових језика и културе, али под окриљем хришћанства, и у
име православља.
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Το 2013 αποτέλεσε έτος διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη
με αφορμή τον εορτασμό 1150 ετών από την έναρξη της κυριλλο-μεθοδιανής αποστολής
στη Μεγάλη Μοραβία. Η σημαντικότερη από αυτές ήταν το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο
“Κύριλλος και Μεθόδιος. Το Βυζάντιο και ο κόσμος των Σλάβων” που συνδιοργάνωσαν
από τις 28 έως τις 30 Νοεμβρίου του 2013 ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Κέντρο
Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κυρίλλου και Μεθοδίου και το Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού1. Λίγους μήνες αργότερα εγκαινιάστηκε στο Μουσείο η Έκθεση “Εκ
Θεσσαλονίκης Φως”, με σκοπό την ανάδειξη του κομβικού ρόλου που διαδραμάτισε η
πόλη της Θεσσαλονίκης στην πολιτισμική ανάπτυξη των Σλαβικών λαών με τη δημιουργία
του πρώτου σλαβικού αλφαβήτου. Η Έκθεση είχε ως απώτερο στόχο να προβάλει
παράλληλα την ευρύτερη πνευματική ακτινοβολία της Θεσσαλονίκης κατά την
μεσοβυζαντινή περίοδο (8ος-12ος αιώνας). Συνδυάζοντας αρμονικά φωτογραφικό υλικό
κυρίως από χειρόγραφα, χάρτες, εικόνες, τοιχογραφίες και άλλα με επιλεγμένο αυθεντικό
υλικό από τις Συλλογές του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, της 9ης και 10ης Εφορείας
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, καθώς και της Συλλογής Γεωργίου Τσολαζίδη προσπάθησε να
μυήσει τους επισκέπτες στην ατμόσφαιρα που έζησαν οι δύο ιεραπόστολοι, ακολουθώντας
νοερά τα βήματα της πορείας τους από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Μεγάλη Μοραβία.
Προκειμένου να επιτευχθεί μια ολοκληκληρωμένη εικόνα της ιεραποστολής, καθώς και της
απήχησής της στους σλαβικούς λαούς, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στο γενικότερο ιστορικό
πλαίσιο αλλά και τον γεωγραφικό χώρο στον οποίο έδρασαν οι πρωταγωνιστές.
Έχοντας στα χέρια του ο αναγνώστης τον Κατάλογο της Έκθεσης αυτής
αισθάνεται ιδιαίτερα ευγνώμων που μπορεί να ξαναζήσει μέσα από τις σελίδες του το
νοερό αυτό ταξίδι στο κλίμα εκείνης της εποχής.
Μετά τους χαιρετισμούς της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού κ. Λίνας Μενδώνη, της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς κ. Μαρίας Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και της Διευθύντριας του
Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού κ. Αγαθονίκης Τσιλιπάκου, συναντά ο αναγνώστης τα
επιμέρους εξειδικευμένα θεματικά άρθρα του Καταλόγου. Το έργο είναι δομημένο με
τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα βασισμένη σε ιστορικά και
αρχαιολογικά δεδομένα, ενταγμένα σε ένα ευδιάκριτο γεωγραφικό πλαίσιο.
Το πρώτο άρθρο του τόμου “Εκ Θεσσαλονίκης Φως” έρχεται να διαφωτίσει
ουσιαστικά τον λόγο που επιλέχθηκε ο τίτλος της Έκθεσης. Οι συγγραφείς του κ.
Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, διευθύντρια του Μουσείου, και κ. Παναγιώτης Καμπάνης,
αρχαιολόγος και ιστορικός του Μουσείου, εστιάζουν στο σκεπτικό του σχεδιασμού της
Έκθεσης, η οποία διαρθρώθηκε σε έξι ενότητες και είκοσι υποενότητες. Κάθε μία απ' αυτές
πλαισίωναν εκτός των εκθεμάτων-φωτογραφιών, συνοδευτικά κείμενα και σχετικό
εποπτικό υλικό, που βοηθούσε τον επισκέπτη να κατανοήσει την πορεία των δύο αγίων από
τη Θεσσαλονίκη του 9ου αιώνα στην απομακρυσμένη για τα δεδομένα της εποχής χώρα
της Μεγάλης Μοραβίας. Εκτός αυτού έμφαση δινόταν στους ενδιάμεσους σταθμούς της
αποστολής, αξιολογώντας και άλλα σημαντικά γεγονότα της περιόδου. Πολύ συχνά
γίνονται νύξεις στα πρόσωπα/προσωπικότητες που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην
ιεραποστολή αυτή, όπως για παράδειγμα του Βυζαντινού αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄ και του
πατριάρχη Φωτίου.
Η ανίχνευση του ευρύτερου ιστορικού πλαισίου μέσα στο οποίο τοποθετείται το
λεγόμενο “σλαβικό σχέδιο” της βυζαντινής αυτοκρατορίας και ο ρόλος της
1

Τα Πρακτικά του Συνεδρίου κυκλοφόρησαν τον Μάιο του 2015. Βλ. Α. Δεληκάρη (επιμ.), Διεθνές
Επιστημονικό Συνέδριο “Κύριλλος και Μεθόδιος: Το Βυζάντιο και ο κόσμος των Σλάβων”, 28-30
Νοεμβρίου 2013, Θεσσαλονίκη 2015, 832 σελίδες.
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Κωνσταντινούπολης ως κέντρο αποφάσεων για την χάραξη της πολιτικής του Βυζαντίου
είναι το θέμα του άρθρου του κ. Παναγιώτη Καμπάνη. Ο συγγραφέας τονίζει την ακμή που
παρατηρείται αυτή την περίοδο στην πολιτική και στρατιωτική δύναμη, τη μοναστική
οργάνωση, την άνθηση στην οικονομία αλλά και στα γράμματα και τις τέχνες και φυσικά
τον εκχριστιανισμό των Σλαβικών λαών, μέσω του οποίου μεταλαμπαδεύεται το βυζαντινό
και το αρχαιοελληνικό πνεύμα στους λαούς αυτούς. Εκείνη την περίοδο τέθηκε το
δίλημμα, αν θα ακολουθούσαν οι σλαβικοί λαοί τα πολιτισμικά πρότυπα του Δυτικού
κόσμου, που αντιπροσώπευε η Φραγγική αυτοκρατορία ή του Ανατολικού, δηλαδή του
Βυζαντίου. Το φιλελεύθερο όμως πνεύμα των Βυζαντινών που επέτρεπε την αυτόνομη
πολιτισμική εξέλιξη των λαών, μέσω της πρόσληψης και του μετασχηματισμού των
βυζαντινών προτύπων, κέρδισε τους σλαβικούς λαούς και έθεσε τα θεμέλια της
“Βυζαντινής Κοινοπολιτείας”. Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος επηρεάστηκαν από τα
ιδεολογικά ρεύματα της εποχής τους, όπως ήταν ο Βυζαντινός Ουμανισμός. Βίωσαν τα
αποτελέσματα της Εικονομαχίας που επέδρασε σε διαφόρους τομείς των γραμμάτων αλλά
και της τέχνης, όπως στη ναοδομία, την κοσμική αρχιτεκτονική, στην κεραμική, στα
ψηφιδωτά κ.ά.
Η Θεσσαλονίκη ως συμβασιλεύουσα ακολουθεί αυτό το διάστημα ανοδική
πορεία. Μετά τη δημογραφική αύξηση του 9ου αιώνα καθίσταται διοικητικό κέντρο της
βυζαντινής αυτοκρατορίας στον αγώνα εναντίον των Βουλγάρων. Αυτό ενισχύει τη θέσης
της τόσο οικονομικά όσο και γεωπολιτικά. Όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο συντάκτης του
επόμενου άρθρου κ. Αναστάσιος Αντωνάρας, αρχαιολόγος-μουσειολόγος του Μουσείου, η
πόλη της Θεσσαλονίκης αποτελεί κατά τους μεσοβυζαντινούς χρόνους κέντρο διαφόρων
πολιτικών εξελίξεων. Αυτή την περίοδο παρατηρείται μια οικοδομική ανάπτυξη που
σχετίζεται όχι μόνο με τη δημιουργία καινούριων μνημείων αλλά και με την
αποκατάσταση, επιδιόρθωση παλαιοτέρων ή τη μετασκευή τους. Μεγάλοι
παλαιοχριστιανικοί ναοί, όπως η Ροτόντα, ο Άγιος Δημήτριος και η Αχειροποίητος, καθώς
και άλλοι μικρότεροι, ανακαινίζονται ή αποκτούν νέα προσκτίσματα και παρεκκλήσια.
Στην εποχή αυτή χρονολογείται και η οικοδόμηση της Αγίας Σοφίας και της Παναγίας των
Χαλκέων. Στον πολεοδομικό ιστό της πόλης ενσωματώνονται οι πολυάριθμες μονές της
που βρίσκονται εντός των τειχών, ίσως εξαιτίας της επίφοβης διαβίωσης στην ύπαιθρο. Ο
κ. Αντωνάρας στο άρθρο του τονίζει επίσης τη σημασία του εμπορίου στη ζωή της πόλης.
Αναφέρεται διεξοδικά στις διάφορες αγορές της Θεσσαλονίκης, πόλους της οικονομικής
ζωής, οι οποίες βρίσκονταν εντός και εκτός των τειχών και προσπαθεί να τη διαφωτίσει με
βάση τους βυζαντινούς συγγραφείς της περιόδου (όπως τον Ιωάννη Καμινιάτη και τον
ανώνυμο συγγραφέα της σάτιρας Τιμαρίων). Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη μεγάλη
εμποροζωοπανήγυρη, τα γνωστά Δημήτρια, που διοργανωνόταν κάθε χρόνο έξω από τα
δυτικά τείχη της πόλης, από τις 20 μέχρι τις 28 Οκτωβρίου, σε συνδυασμό με την εορτή
του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης. Στα Δημήτρια συνέρρεαν Έλληνες
έμποροι από όλη τη βυζαντινή αυτοκρατορία, Βούλγαροι, Ρώσοι, Ούγγροι, Ιταλοί, Κέλτες
και Γαλάτες που εμπορεύονταν κάθε λογής προϊόντα από τη Μαύρη Θάλασσα, τη
Μεσόγειο, την Αίγυπτο τη Συρία και αλλού. Σ' αυτήν, λοιπόν, την πολυπολιτισμική πόλη
ανδρώθηκαν οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος. Η τύχη τους συνδέθηκε άρρηκτα με τη
γενέτειρά τους και την εξωστρέφειά της. Εκεί έλαβαν την πρώτη μόρφωσή τους, ήρθαν σε
επαφή με τους Σλάβους των περιχώρων της Θεσσαλονίκης και γνώρισαν τη γλώσσα τους.
Η επιλογή τους για την αποστολή στη Μεγάλη Μοραβία δεν ήταν τυχαία. Μετά την
αποδοχή του αιτήματος του ηγεμόνα της Μεγάλης Μοραβίας Ραστισλάβ προς τον
Βυζαντινό αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄ για αποστολή ενός επισκόπου και διδασκάλου που θα
διαδώσει τον “ορθό λόγο” στη σλαβική γλώσσα, αρχίζει στην πραγματικότητα το έργο της
ένταξης των σλαβικών λαών στον πολιτισμένο κόσμο της Ευρώπης. Το θέμα της
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αποστολής του Κυρίλλου και του Μεθοδίου στη Μεγάλη Μοραβία πραγματεύεται ο Ηλίας
Ευαγγέλου, Επίκουρος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για την επιτυχία της αποστολής οι δύο άγιοι έπρεπε να
δημιουργήσουν αρχικά ένα αλφάβητο για τη σλαβική γλώσσα. Με βάση τον Βίο του
Κυρίλλου προσπαθεί ο συγγραφέας να ανασυνθέσει τη διαδικασία εύρεσης του σλαβικού
αλφαβήτου και της συνακόλουθης μετάφρασης στη σλαβική γλώσσα των Λειτουργικών
βιβλίων, και λίγο αργότερα αυτόνομων σλαβικών έργων. Τα επιτεύγματα της αποστολής
εξόργισαν τους Γερμανούς κληρικούς που θεωρούσαν ότι η Μοραβία υπάγεται στη δική
τους δικαιοδοσία. Ο Μεθόδιος βρέθηκε στο επίκεντρο της διένεξης αυτής, στην οποία
αναμίχθηκαν οι πολιτικές αρχές της Μοραβίας αλλά και ο πάπας της Ρώμης. Παρά τις
αντίξοες συνθήκες και το άδοξο τέλος της κυριλλο-μεθοδιανής αποστολής στη Μεγάλη
Μοραβία, το έργο των δύο ιεραποστόλων συνεχίστηκε με εντονότερο βαθμό στη
Βουλγαρία, όπου κατέφυγαν μερικοί μαθητές μετά την εκδίωξή τους από τη Μεγάλη
Μοραβία ύστερα από την κοίμηση του Μεθοδίου.
Η διάδοση του κυριλλο-μεθοδιανού έργου στη Βουλγαρία απασχολεί τον
συγγραφέα του επόμενου άρθρου του Καταλόγου Φαίδωνα Μαλιγκούδη, Ομότιμου
Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο
κ. Μαλιγκούδης αναλύει καταρχήν τις πολιτικές συνιστώσες που οδήγησαν στη δημιουγία
των δύο πνευματικών κέντρων της Βουλγαρίας, της Σχολής της Πρεσλάβας και της Σχολής
της Αχρίδας κατά τους 9ο και 10ο αιώνα. Καίριο ρόλο στην ανάπτυξη των δύο αυτών
Σχολών παίζουν οι Βούλγαροι ηγεμόνες Βόρης Α΄ και ο γιος και διάδοχός του Συμεών. Ο
τελευταίος μάλιστα έχοντας λάβει τη μόρφωσή του στην Κωνσταντινούπολη γίνεται
κοινωνός και θαυμαστής του βυζαντινού πολιτισμού και της κλασικής παιδείας. Ο
Λιουτπράνδος στο έργο του Ανταπόδοσις τον αποκαλεί semigraecus δηλαδή ημι-Έλληνα.
Ίσως γι' αυτόν τον λόγο να επιδίωξε την αλλαγή του γλαγολιτικού αλφαβήτου με έναν νέο
γραφικό κώδικα που βασίστηκε στην μεγαλογράμματη ελληνική γραφή και ονομάστηκε
κυριλλικό αλφάβητο προς τιμήν του αγίου Κυρίλλου. Η πολιτισμική αυτή εξέλιξη της
Βουλγαρίας σταδιακά θα επηρεάσει τα δύο σερβικά πολιτειακά μορφώματα της Διόκλειας
και της Ρασκίας που θα ενωθούν υπό τον Σέρβο ηγεμόνα Στέφανο Νεμάνια, ιδρυτή του
σερβικού μεσαιωνικού κράτους. Αυτή η ακτινοβολία του Βυζαντίου στην πνευματική ζωή
των νεοφώτιστων Σλάβων αντιμετωπίζεται αρνητικά από τους Δυτικούς που βλέπουν να
χάνουν την ευκαιρία να τους προσηλυτήσουν στο δικό τους πολιτισμό. Παρόμοιο δρόμο θα
ακολουθήσει και ο εκχριστιανισμός στους Ανατολικούς Σλάβους. Ο ηγεμόνας του κράτους
του Κιέβου, Βλαδίμηρος Α΄, θα ασπασθεί το χριστιανικό δόγμα από το Βυζάντιο και θα
νυμφευθεί την αδελφή του Βυζαντινού αυτοκράτορα Βασιλείου Β΄. Μαζί με τον
εκχριστιανισμό η χώρα δέχεται βυζαντινές επιδράσεις σε όλους τους τομείς της
πολιτισμικής ζωής και εγκαινιάζεται η ρωσική γραμματεία.
Η δύναμη του γραπτού λόγου είναι άλλωστε αυτή που στην πραγματικότητα
κατέστησε το έργο των δύο Θεσσαλονικέων ιεραποστόλων μοναδική συνεισφορά στον
σλαβικό κόσμο. Το κατόρθωμα αυτό εξαίρει στο τελευταίο άρθρο του Καταλόγου η κ.
Γιάννα Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη, Ομότιμη Καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η δημιουργία ενός νέου αλφαβήτου που θα
απέδιδε τους σλαβικούς φθόγους που απουσίαζαν από την ελληνική αλλά και τη λατινική
γλώσσα ήταν το πρώτο μέλημα του Κυρίλλου πριν τη μετάβασή του στη Μεγάλη
Μοραβία. Το γλωσσικό ιδίωμα των Σλάβων από τα περίχωρα της Θεσσαλονίκης
αποτέλεσε τη βάση της πρώτης γραπτής γλώσσας των σλαβικών λαών. Ο Κύριλλος
κωδικοποίησε τη γραμματική και το συντακτικό του εμπλουτίζοντάς το ταυτόχρονα με νέο
λεξιλόγιο προκείμενου να αποδώσει τον εννοιολογικό πλούτο της ελληνικής γλώσσας στη
σλαβική. Αρχικά το γλαγολιτικό αλφάβητο και στη συνέχεια το κυριλλικό θα διαθοδούν σε
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όλες τις χώρες του σλαβικού κόσμου. Το κυριλλικό αλφάβητο κατά τον 18ο και ιδιαίτερα
κατά τον 19ο αιώνα θα χρησιμοποιηθεί και για την καταγραφή μη σλαβικών ιδιωμάτων,
όπως των μολδαβικών ή ακόμη τουρκικών (όπως της τουρκικής γλώσσας των
Γκαγκαούζων ή των τουρκόφωνων χριστιανών της Βουλγαρίας). Την κυριλλική γραφή
διατηρούν μέχρι σήμερα οι ορθόδοξοι Σλάβοι των Βαλκανίων, οι Ρώσοι , οι Ουκρανοί και
οι Λευκορώσοι.
Το βιβλίο κλείνει με την παρουσίαση των 80 αυθεντικών εκθεμάτων της Έκθεσης
και την λεπτομερή περιγραφή τους. Ο Κατάλογος “Εκ Θεσσαλονίκης Φως” με την
καλαίσθητη εμφάνισή του, την εξαιρετική ποιότητα φωτογραφιών που πλαισιώνουν και
διαφωτίζουν τα άρθρα των ειδικών προσκαλεί τον αναγνώστη να εντρυφήσει στον κόσμο
των ιεραποστόλων των Σλάβων, τέκνων της Θεσσαλονίκης, αγίων Κυρίλλου και
Μεθοδίου, αποτελώντας ήδη ένα γραπτό μνημείο για την κυριλλο-μεθοδιανή αποστολή
στη Μεγάλη Μοραβία και αναδεικνύοντας το ρόλο της πόλης αυτής στην εξέλιξη του
σλαβικού πολιτισμού.
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О СТАРИНАМА ПРИЗРЕНА
(Роксанда Тимотијевић Старине Призрена / The Antiques of Prizren, Ниш, 2015)

У приватном издању, у априлу 2015. године, а са благословом Његовог
Преосвештенства Епископа рашко-призренског и косовско-метохијског г. Теодосија,
објављена је књига под насловом „Старине Призрена“ Роксанде Тимотијевић.
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Објављивање ове књиге има вишеструки смисао и значај. Књига је објављена
постхумно и поводом годишњице упокојења ауторке, али се не може прескочити и
чињеница да је овом књигом указано на старине царског града Призрена у времену
када су се древно-хришћанске, православне светиње српског народа, као и друге
старине од прворазредног културног и историјског значаја на Косову и Метохији,
нашле пред новим искушењем оличеном у предлогу Албаније за пријем
самопроглашене тзв. Републике Косово у УНЕСКО. Наравно, то није повод за
објављивање ове књиге, јер њени приређивачи и издавач приликом рада на књизи
нису располагали информацијом да ће се на дневном реду највишег тела УНЕСКО-а
наћи и предлог да се тзв. држава Косово прими у чланство те међународне
организације. Из тог разлога, објављивање ове књиге не може се везати за тај догађај,
али се њен значај не може данас, после изгласавања неповерења таквом несувислном
и антицивилизацијском предлогу, посматрати уз апстракцију тог догађаја.
Имајући у виду да је књига објављена постхумно, неопходно је да се укаже
на биографске податке почивше ауторке Роксанде Тимотијевић. Рођена је у Хајдук
Вељковој Крајини, у граду Неготину, 11. октобра 1933. године као осмо од десеторо
деце својих родитеља – Војина Стефановића, учитеља и носиоца Карађорђеве звезде,
и мајке Јулке, српске домаћице. Студије историје уметности је завршила на
Филозофском факултету Универзитета у Београду 1957. године. У оно време, после
стицања академског звања и широког образовања, као и кратког радног ангажмана у
Музеју Крајине и РТБ Бор, донела је, уколико се има у виду сложеност друштвене
ситуације на Косову и Метохији, велику животну одлуку и одважила се да се као
историчарка уметности на стручан начин кроз инситуције културе посвети граду
Призрену и његовим старинама. Године 1961. је постављена на дужност кустоса у
Заводу за заштиту споменика културе у Призрену. Сасвим разумљиво, највећу пажњу
је посвећивала православним светињама над којима је после Другог светског рата
успостављен посебан јавноправни режим заштите, али и другим које су представљале
сведочанства епоха у којим су настајале. У Призрену је 1964. године засновала
породицу са Милутином Тимотијевићем, тада професором и потоњим ректором
гласовите Српске православне богословије Светих Кирила и Методија. Посебан
допринос српској култури и науци дала је и учешћем на бројним научним и стручним
конференцијама, а своје радове је објављивала у научним часописима и зборницима
радова. Сажимајући њену животну и стручну биографију, слободно можемо да
кажемо да је успела да пронађе праву меру између бројних породичних и стручних
обавеза. И поред научног рада, родила је шесторо деце. У Призрену је остала све до
1999. године када је, после НАТО агресије, доношења Резолуције 1244 Уједињених
нација, потписивања тзв. Кумановског споразума и повлачења српских и
југословенских државних институција са Косова и Метохије, избегла у Ниш. Али,
сви они који су је познавали и који су је сретали у разним приликама после страшног
косовско-метохијског погрома видели су да је она телесно пребивала у Нишу, а да је
срцем и душом остала у Призрену о чијим је светињама бринула и које су је се
благодатно и нераздвојно дотакле. Данас је, чак и бољим познаваоцима бројних
историчара уметности из тог сложеног и бременитог периода, тешко да пронађу
стручњака из области споменичког наслеђа њене генерације, а и потоњих, који је
тако дубоко као почивша ауторка осетила пре свега духовни значај и метафизички
смисао православних светиња. Променила је светом на Велики уторак 15. априла
2014. године у Нишу, где је и сахрањена.
Књига или, прецизније, научна монографија „Старине Призрена“ је изузетно
дизајнирана на 172 странице. Штампана је двојезично – на српском и енглеском

664

језику, на квалитетном папиру и у колору. Велики број (133) квалитетно снимљених
и одштампаних фотографија књизи даје посебну вредност, јер је много тога што је
забележено на тим фотографијама уништено и остало да постоји само на тим
фотографијама. Огромно споменичко наслеђе Призрена је на крају XX и почетку XXI
века уништено од припадника арбанашке терористичке организације УЧК.
Ауторка је призренским старинама приступила на студиозан, зналачки и
научно фундиран начин, не само преко коришћења историјских извора и доступне
литературе, него и на основу свог богатог вишедеценијског истраживања и искуства.
Импресивна је библиографија коју је ауторка користила у 242 ендноте. Слободно се
може закључити да је приликом рада на овој монографији ауторка користила скоро
све што је до сада на српском и другим језицима објављено о Призрену и његовим
старинама. Литература која је коришћена приликом рада на овој књизи сигурно ће
послужити и будућим истраживачима и значајно ће им уштедети време које се у
научном раду користи за избор литературе. Коришћена литература је својеврсна
библиографија призренских старина. У том погледу, једини недостатак овој
монографији видим у чињеници да коришћена литература од непроцењивог значаја
није посебно разврстана и објављена као библиографија на крају књиге. Уколико се,
а верујем да хоће, буде припремало и друго издање ове књиге то би се морало
урадити.
Познато је да је Призрен град слојевите, сложене и богате историје и да је то,
како ауторка наводи, један од најстаријих градова у нашој земљи. У њему су се
укрштале и свој траг оставиле различите цивилизијске мене и промене. Управо због
тога, предмет научне и истраживачке пажње ауторке је свеукупно културноисторијско наслеђе Призрена. У уводним напоменама, ауторка нас упознаје и са
називима овог древног града од римског времена до данас – Теранда, Призренум,
Пресарин, Презрен, Приздрен, Приздријана, Торзерин, Призрен.
Централни део монографије подељен је у пет целина – православне цркве,
римокатоличке цркве, мостови, тврђаве и споменици из времена османске окупације.
У првом поглављу, ауторка је посебну пажњу посветила двема највећим призренским
светињама – Манастиру Светих Архангела на Бистрици, задужбини цара Душана, и
Цркви Богородице Љевишке, задужбини краља Милутина. Поред тога, на једном
месту нашле су се и остале призренске православне светиње: Црква Светог Спаса,
Црква Светог Николе (Тутићева), Црква Свете Недеље, Црква Светог Николе
(Пећинска), Црква Светог Ђорђа (Руновића), Црква Светог Ђорђа (Саборна), Црква
Светих Врачева, Црква Светог Пантелејмона, Црква Светог Николе (Рајкова), Црква
Светог Димитрија, Црква Богојављење, Црква Светог Николе (Корочевића), Црква
Светог Томе, Црква Преображења, Црква Светог Илије, Црква Свете Ане, Црква
Свете Јелене, Црква Светог Атанасија, Црква Светог Власија, Манастир Свете
Варваре, Госпођина Црква, Црква Светог Стефана, Црква Светог Петра и Црква
Светог Прокопија.
У другом поглављу, ауторка је своју пажњу посветила призренским
римокатоличким црквама Sancta Maria de Prizren, Sanctus Petrus supra Prizren и Црква
Богородице Заштитнице. Треће поглавље је посвећено призренским мостовима –
Старом каменом мосту и Старом каменом мосту у клисури Бистрице. У четвртом
поглављу обрађене су призренске тврђаве Вишеград и Каљаја. У петом поглављу
обрађени су исламски верски објекти који су у Призрену настали током вишевековне
османске окупације почев од 1455. године и то: Мудерис џамија, Созијева џамија,
Кукли-бегова џамија, џамија Илијаз Кука, Касим-пашина џамија, Бајракли џамија,
Мустафа-пашина џамија, Седи-бегова џамија, Хаџи-Рамаданова џамија, Бег-Заде
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џамија, Синан-пашина џамија, џамија Билбил Дере, џамија на Каљаји, џамија у Хоча
махали, џамија на Табани, Драгоман џамија, џамија у Јени махали и Емин-пашина
џамија. У оквиру овог поглавља разматрано је и питање световног градитељства
оличеног у аутентичним призренским кућама које су грађене у том периоду. Пажњи
ауторке нису промакли ни призренски хамами, текије, али ни школске зграде и чесме
из тог периода.
У напомени на крају књиге стоји да је књига настала на бази стања
призренских старина које је постојало до 1999. године. Не треба губити из вида
чињеницу да је Призрен са својим старинама и становништвом од Арбанаса и
њихових екстремиста из тзв. УЧК тешко пострадао 1999. године, а посебно у марту
2004. године и то све пред очима, па зашто не рећи и захваљујући нечињењу,
међународних снага. Монографија „Старине Призрена“ аутентично и чињенично, а
посебно лепотом стила и језика, као и аутентичним фотографијама, сведочи о
богатом културно-историјском и духовном наслеђу Призрена, са једне, и представља
меру данашњег оскрнављеног и обестарињеног Призрена, са друге стране.
Краљ и Господар Црне Горе Никола I Петровић Његош је у своје време
написао чувену песму „Онамо ’намо“ којом је вапио да види Призрен, јер га је
„старина мила“ тамо звала. Тај зов „миле старине“ Призрена је, у своје време, оним
најважнијим, унутрашњим чулима – чулима срца и душе – чула и Роксанда
Тимотијевић. Она се том неодољивом предањском, отачком зову и позиву смерно
одазвала. Књига која је пред нама представља само један од видљивих знакова тог
зова и унутрашњег трептаја њене благочестиве душе. Уверен сам да и књига о
призренским старинама о којима је, будећи свој народ, певао Краљ Никола има исту
намену као и његова песма. Ова књига нас у ово време, као и песма Краља Никола у
оно, али и у ово и свако време, буди и зове да видимо Призрен, његове светиње и
старине и да га не заборавимо, јер чувајући памћење и предање чувамо себе и своју
будућност.
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ОБЈЕДИЊАВАЊЕ ТРИ ОБЛАСТИ
(„Религија, политика, право“ Београд–Будва 2015. стр. 950)

Често може да се чује да је ваљана она књига која читаоце не оставља
равнодушним и која у њима побуђује интересовање и подстиче их на даље
промишљање. Након читања зборника „Религија, политика, право“, који је
саиздавачки подухват Института за упоредно право из Београда, Православне
Митрополије Црногорско-Приморске (и њене издавачке куће „Светигора“) и Центра
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за проучавање религије и верску толеранцију, стиче се утисак да је реч баш о таквој
књизи. Зборник су приредили др Јован Ћирић, др Велибор Џомић и проф. др
Мирољуб Јевтић. О радовима из овог зборника детаљније се говорило на истоименој
међународној научној конференцији у Будви, у изванредном амбијенту манастира
Подмаине, 2. и 3. октобра 2015. године. Саиздавачи ове луксузно опремљене књиге
су објављивањем једног оваквог зборника показали својеврсну храброст. Сам по себи
је храбар наум обједињавања три области које су без икакве сумње међусобно
повезане, али је истовремено свака од њих довољно широка да буде предмет
самосталног продубљеног истраживања. Међутим, свака сумња у овај издавачки
подухват отклања се читањем овог зборника.
Приликом приказа овог зборника ваљало би да се пође од његове форме,
односно начина његове штампе. Разуме се, форма, а нарочито када је реч о књигама,
не сме да буде важнија од садржаја, да замагљује суштину. Но, начин израде неке
књиге можемо да поимамо и као какве знакове поред пута, који су прва назнака
читаоцу намернику шта га може очекивати на читалачком походу. Прво, када се овај
зборник узме у руке и погледа начин његовог штампања, дâ се уочити да је приликом
његове израде поступано крајње скрупулозно, са огромном жељом да се донесе
читалачка радост свакоме ко се одлучи да га узме у руке. Након читања, читаоци ће
имати прилику да увиде да и садржај књиге одговара њеној форми, да нису били
наведени на погрешан пут и да само читалачко путешествије није било узалудно.
Напротив, делује да је овим зборником постигнуто и нешто више. Чини се да се
након затварања његових корица не прекида интелектуална веза између радова који
су у њему садржани и читалаца, већ да се отварају нови путеви размишљања, нове
стазе, интелектуални подстицаји да се и даље промишља о појединим питањима.
Наравно, није немогуће и да се преиспитају неки своји претходни ставови.
Друго, зборник „Религија, политика, право“ је и веома обиман, што је нужна
последица његове тематике. Везе између религије, политике и права су бројне и
сложене и њих спајају често танане нити које ваља уочити. Разуме се, те свезе се
разликују с обзиром на време и простор у којима ове категорије обитавају и у којима
се изучавају. Делује да је управо и циљ овог зборника да читаоцу покаже и открије
што више ових повезница и подстакне га на даље размишљање. Зборник сачињава
укупно педесет радова, што ауторских, што коауторских. Када се погледа садржај, а
посебно након читања радова, може да се закључи да ово дело одликује одсуство
било каквих забрањених тема и да зборник карактерише најшира могућа отвореност.
Читалац може уочити да је код приређивача постојала намера да се обухвати што је
шири могући опсег тема у погледу односа религије, политике и права, уз постојање
свести да је немогуће да се оне све обраде. У тој намери, постигнуто је нешто што је
немерљив квалитет овог зборника – разноврсност аутора и тема.
Аутори долазе из различитих земаља и са собом носе и уносе у овај зборник
специфичне проблеме и дилеме свог поднебља. Свој допринос дали су аутори из
Русије, Француске, Италије, Велике Британије, Аустрије, Македоније, Црне Горе и
Србије, што свакако доприноси једној интелектуалној ширини. Радове су приложили
аутори различитог професионалног статуса, почев од академика, професора
универзитета, научних радника, људи из праксе, односно различитих државних
органа, па све до најмлађих интелектуалних посленика – студената основних и
постдипломских студија. На тај начин, овај зборник је избегао замку једностраног
погледа, нудећи читаоцима више углова гледања. То је и очекивано, јер су међу
ауторима правници, политиколози, социолози, лекари, философи, уметници, као и
свештена лица.
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Обрађене теме су различите, али свим радовима је заједничко да се у њима
повезују три стуба цивилизације – религија, политика и право. У већини чланака
повезане су све три области, док се могу пронаћи и радови у којима је успостављена
веза између неке од ове две области. Узевши у обзир профил аутора, јасно је да су
теме разноврсне, али истовремено одабране, тако да сваки читалац може да пронађе
питање које га занима. Аутори овог приказа неће се упуштати у анализу сваког рада
понаособ из два разлога. Првo, због великог броја радова и разноврсне тематике овај
задатак би био практично неизводљив. Други разлог је много важнији. Наиме, сваки
од објављених радова има своју сопствену вредност, део је једног пажљиво
склопљеног мозаика и намера нам је да оставимо будућим читаоцима да сами осете
одушевљење док буду читали редове зборника „Религија, политика, право“. Ипак,
чини се да је неопходно навести макар само неколико тема, наслова радова, који су
обрађени у овој књизи, зборнику радова: „Специфична улога религије у правном
животу античког Рима“; „Секуларизам и ислам“; „Појам религије у праву“;
„Самоубилачки тероризам и религија“; „Да ли су религиозни људи мање склони
криминалу“; „Финансирање цркава и верских заједница“; „Да ли је човеку потребан
ауторитет? Шта је ауторитет?“; „Криминалистичке карактеристике деструктивних
религиозних организација“; „Слобода вероисповести у међународним актима и
пракси Европског суда за људска права“; „Насиље над женама у исламској култури и
улога полиције у заштити жртава“; „Европски уставни модели односа државе и
цркве“; „Реституција црквене имовине“. Ово су само неке теме које су обрађиване у
овој књизи и ми смо сигурни да ће оне изазвати пажњу и занимање најшире јавности.
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МАЛА ВОШТАНИЦА НА ГРОБУ ВЕЛИКОГ ПРИЈАТЕЉА
(У СПОМЕН ОЦА МЕТЈУ ЏЕРЕМИ БЕЈКЕРА)
In memoriam - Fr Matthew Jeremy Baker
(1977-2015)
”Шта ће прећи из историје у вечност? Људска личност са свим својим
односима, као што су пријатељство и љубав. И у том смислу такође и културе, пошто
личност без конкретног културног лица би била само делић човека” (о. Георгије
Флоровски)1
У недељу 1. марта 2015. године, на Недељу Православља, враћајући се
вечерње службе у цркви Свете Тројице у Норвичу (Norwich) у држави Конектикат
(САД) где је служио као парохијски свештеник, отац Мeтју Бејкер је изгубио
контролу над возилом којим је управљао, што је имало за последицу његову
погибију. Био је избачен из возила и на месту је остао мртав. У комбију је поред њега
било и његово шесторо деце Исак (12), Илија (10), Џорџ (8), Елефтерија (6), Кирил
(4) и Метју Млађи (2), који су претрпели само мање повреде и огреботине. Његова
супруга Катарина је остало код куће опорављајући се од побачаја мушког детета,
коме је иако је само 17 недеља провео у стомаку мајке, већ наденуто име Алексис
Еуген (†12.2.2015), да би га помињали пред Господом.
Поред тога што је био свештеник у цркви Свете Тројице у Норвичу која
припада Грчкој Православној Архиепископији за Северну Америку, о. Метју Бејкер
је био и докторант на Универзитету у Фордаму, где је под менторством професора
Аристотела Папаниколауа радио докторат на о. Георгију Флоровском, затим
предавач на Православном богословском факултету Часног Крста у Бруклину и
гостујући предавач на Провиденс Колеџу на Род Ајленду, посвећен супруг и отац
шесторо деце. Оно по чему је био цењен и поштован је нe само изванредно
познавање дела о. Георгија Флоровског, већ и других православних (Митрополит
Јован Зизиулас, о. Сергеј Булгаков, о. Павел Флоренски) и неправославних (Томас Ф.
Торенс, Карл Барт) теолога. Био је и више него компететан саговорник за низ тема
које се нису ограничавалe само на теологију, већ се се тицале и философије,
књижевности, поезије, науке. О. Метју Бејкер је попут комете пролетео небом
православног богословља, својом светлошћу осветливши многе кутке модерне
православне мисли и наставивши свој пут кроз нама незнане и недокучиве дубине
свемира. За свог кратког живота о. Метју није само оставио траг у америчком
Православљу, или у православном богословљу писаном на енглеском језику, већ је
био познат у осталим православним традицијама, гркој, руској, српској, бугарској, у
којима је био превођен и читан. Мало је данас православних богослова који су
носили такав таленат за богословствовање и промишљање, а још мање је оних чији је
таленат био препознат и цењен за живота.

1 Овај цитат о. Флоровског се између осталог нашао у проповеди коју је о. Метју Бејкер
планирао да одржи 5. марта 2015. године.
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Овај некролог не може, нити претендује на то да укаже на све таленте којима
је располагао о. Метју, јер их је он као научник исказао кроз објављене и необјављене
радове, као свештеник кроз служење и пастирско руковођење, као наставник и
предавач кроз посвећеност студентима, као отац, супруг, син и брат кроз љубав и
пожртвованост. Он пре има за циљ да из једног личног угла проговори о овом
служитељу Божијем, призивајући оне заувек прошле моменте да наставе свој живот
као део једног односа љубави и да као такви надиђу време и историју.
Оца Метју Бејкера сам срео само три пута. Први пут је то било у Паризу, крајем
новембра 2009. године на конференцији о о. Георгију Флоровском организованој на
Православном институту Светог Сергијa.2 На једној од конференцијских пауза Маркус
Плестед3 је поменуо Метјуа као неког ко има скоро сав објављен, и много необјављеног
материјала, о. Флоровског, а затим је Брандона Галахера4 и мене упознао са њим и
Максимом Данијелом Грисоном5 који су заједно из Америке дошли у Париз на
конференцију. На конференцији у Паризу није ништа излагао, али је помно слушао сва
излагања на неколико различитих језика, посебно она заснована на архивским
истраживањима из руских архива. Жалио је што многи аспекти мисли о. Флоровског
нису ни додирнути, а камоли осветљени и да слика која је о овом савременом богослову
створена у православној теологији је само фрагмент његовог свестраног богословског и
философског генија. Током трајање конференције сам упознао Метјуа са Епископом
Атанасијем Јевтићем, једним од излагача на конференцији, који се, између осталог,
дотакао у разговору и односа између о. Флоровског и Светог Јустина Ћелијског. Метју
се често у својим радовима наслањао на ауторитет Светог Јустина у вредновању дела о.
Флоровског, наводећи речи Светог Аве да је о. Флоровски већ за живота обезбедио себи
место у иконостасу православног богословља.
Следећи сусрет између Метјуа и мене је био на конференцији ”Православна
теологија и науке” одржаној у Софији и Старој Загори (Бугарска) крајем априла 2011.
године,6 у организацији Стојана Танева7 и Павела Павлова8. Метју је био позван на
конференцију на предлог професора о. Георгија Диона Драгаса9, са Православаног
богословског факултета Часног Крста у Бруклину, на коме је Метју завршио своје
магистарске студије из теологије.10 О. Драгас је препоручио Метјуа као једног од
2 Видео-снима конференције је доступан на интеренет адреси: http://orthodoxie.com/category/
annonces/conferences/page/8/ (приступљено 15.10.2015.г).
3 Проф. Маркус Плестед (Marcus Pleasted) је некадашњи програмски директор Института за
православну теологију у Кембриџу, а сада професор на Маркет Универзитету у САД.
4 Др Брандон Галахер (Brandon Gallaher) је професор на Универзитету у Ексетеру у Великој
Британији.
5 Максим Данијел Грисоном (Maximus Daniel Greeson) је тренутно студент на Православној
академији Светог Владимира у Њујорку.
6 Програм конференције доступан на интернет адреси: http://findresearcher.sdu.dk/portal/
files/47672802/Orthodox_Theology_Conference_Programa_Eng_May_5_2011.pdf (приступљено
15.10.2015.г).
7 Проф. Стојан Танев је ванредни професор иновације на Универзитету јужне Данске у Оденсе
и гостујући професор Православног богословског факултета Универзитета у Софији.
8 Проф. Павел Павлов је професор историје Цркве на Православном богословском факултету
Универзитета у Софији.
9 О. Георгије Дион Драгас (George Dion Dragas) је професор патрологије у пензији и бивши
декан Православног богословског факултета Светог Крста у Бостону.
10 Однос између о. Драгаса и Метјуа је био пун љубави и међусобног поштовања. У својој
беседи на дан свог рукоположења у чин ђакона 17. јануара 2014. године Метју је поменуо да га
је о. Драгас од првог тренутка третирао као усвојеног сина. Текст беседе је доступан на
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својих најбољих и најперспективнијих студената. Метју је изложио саопштење на
тему космолошке контигентности и логичке нужности код Флоровског и Т.Ф.
Торенса. Сам избор теме говорио је о ширини његових интересовања и склоности
повезивања различитих традиција, али је показивао и екуменску димензију његове
мисли, која често не краси преобраћенике у Православље. Често се после званичног
конференцијског програма богословски разговор водио до дубоко у ноћ. Тада му је
већ био објављен изванредан текст o о. Георгију Флоровском, ”Богословље резонује
у историји: Неопатристичка синтеза и обнове богословске рационалности” у грчком
часопису Теологија (Θεολογία),11 те су грчки богослови, учесници конференција, који
су овај текст читали, попут о. Николе Лудовикоса,12 показивали велико интересовање
за Метјуове ставове.13
Трећи пут сам срео Метјуа, током своје посету Америци у фебруару 2012.
године ради учешћа на Другој годишњој конференцији Правослaвног богословског
друштва о. Георгије Флоровски у Принстону. Чланови овог друшта су махом били
православни научници и студенти из Принстона, док је Метју био саветник друштва.
Тема тадашње конференције је била Црква, а као један од неколицине пленарних
предавача, Метју је одржао предавање на тему ”Тело живога Христа: Еклисиологија у
мисли о. Георгија Флоровског”. Већина излагача на пленарним предавањима попут
Епископа Западноевропског СПЦ Максима (Васиљевића), који је својим предавањем o
Светом Максиму Исповеднику отворио конференцију, затим о. Џона Бера14 или о.
Јозефа Линхарда15, су позвани на његов предлог. Између Епископа Максима и Метјуа се
касније развило пријатељство, а Епископ Максим је Метјуа довео у везу са
Митрополитом Јованом Пергамским (Зизиуласом). На овој конференцији је Метју
показао сву ширину свог телента, али и место које је заслужено има у америчком
богословљу. Поред минуциозне историјске анализе развоја еклисиолошке позиције о.
интернет адреси:
https://fathermatthewbaker.com/2015/03/22/diaconal-ordination-testimonial/
(приступљено 15.10.2015.г).
11 Текст је доступан на Метјуовој страници на интернет порталу Академија:
https://www.academia.edu/3369644/_Theology_reasons_in_History_Neo-Patristic_Synthesis_and_
the_Renewal_of_Theological_Rationality_Θεολογία_81_4_2010_81-118
(приступљено
15.10.2015.г).
12 О. Никола Лудовикос је професор догматике на Црквеној академији у Солуну, и почасни
научни сарадник Универзитет у Винчестеру (Велика Британија).
13 Овде треба поменути да је о. Метју имао дубоко поштовање за теолошко становиште о. Николе
Лудовикоса, али да тиме ни на који начин није тиме заузео страну у богословском спору који о.
Лудовикос има са својим некадашњим ментором Митрополитом Јованом Пергамским
(Зизиуласом). Метјуова одлука да као приређивач 4. броја интернет часописа Participatio, за 2013.
годину посвећеном односу Т.Ф. Торенса према Православљу (доступног у целости на интернет
адреси: http://www.tftorrance.org/journal/participatio_vol_4_2013.pdf) укључи текст о. Лудовикоса,
који представља осврт на излагања Митрополита Јована на конференцији посвећеној Светом
Максиму Исповеднику у Београду (октобар 2012.) није била подршка сатановишту о. Лудовикоса,
већ пре знак отворености за богословски дијалог. Као што сам Метју у уводу овог издања каже
(стр. 5), текст о. Лудовикоса треба посматрати у контексту дебате око ”личности” и ”природе” која
је почела још почетком седамдесетих између Т.Ф. Торенса и његовог асистента на Новом Колеџу
Универзитета у Единбургу Јована Зизиуласа.
14 О. Џон Бер (John Behr) је декан Православне академије Светог Владимира у Њујорку и
професор патристике на истој.
15 О. Џозеф Линхарад (Joseph T. Lienhardt) је римокатолички свештеник језутског реда,
професор теологије на Фордамском Универзитету у Њујорку и аутор многих књига и чланака
из области грчке и латинске патристике.
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Флоровског, Метју се у свом раду осврнуо и на тенденцију започету крајем прве
деценије XXI века код неких америчких, грчких и британских богослова којом се
доводи у питање достигнуће неопатристичке синтезе о. Флоровског. У том саопштењу, а
и радовома који ће касније уследити,16 Метју је успротивио, исмеђу осталих,
становиштима Пантелиса Калаизидиса17 да неопатристичка синтезе оца Флоровског
представља покушај разобличавања западног утицаја на православно богословље и
даљу ”фундаментализацију предања”18, Брандона Галахера да је она својеврсна синтеза
романтичарског византинизма и антизападног полемицизма,19 и о. Џона Бера да је пре
надахнута идеализмом и романтицизмом, а не Светим Оцима.20 Овим становиштима
која заступају напуштање или надилажење неопатристичке синтезе зарад једног новог
модерног православног богословља отвореног за екуменски дијалог, Метју jе понудио
изворну замисао о. Флоровског о неопатристичкој синтеза као програма са изразитом
екуменском димензијом, постављеним далеко шире од међуправославног пројекта
обнове православне теологије. Поновно задобијање патристичког ума, односно ума
Отаца, је требало подједнако да укључује дијалог са хришћанским западом, и дијалог са
филозофском културом.
Неколико дана после завршетка конференције у Принстону посетио сам Метјуа
у његовом дому у Академији Светог Владимира у Крествуду. Иако није био студент
Академије, Метју је било дозвољено од канцелара о. Чеда Хатфилда и декана о. Џона
Бера да са породицом користи смештај Академије. Метју је годину дана раније започео
докторске студије на Универзитету у Фордаму, а на Академији Светог Владимира је у
међувремену похађао један курс.21 Универзитет у Фордаму који се налази у Бронксу је
иначе само неколико станица возом јужно од Јaнкерса (Yonkers) где се налази
Академија Светог Владимира. Метју, његова супруга Катарина и тада њихово петоро
деце су живели су у малом стану, од Метјуове скромне годишњу стипендије коју је
примао од Митрополита Бостонског Методија. Када ми је рекао да им је стипендија сав
извор прихода, зачуђен сам прокоментарисао колико су несразмерна средства са којима
живи са значајем који има за Православље и православну теологију у Америци.
Захвалио ми је на речима и додао да не мисли да је он много значајан. Тиме је само
потврдио да онај ко се унизи пред људима, нарочито у времену у коме се друштвени
значај мери економском моћи, узвисиће се (Мт. 23.12). Идеал сиромаштва није нешто
16 Са Seraphim Danckaert-ом. "Georges Florovsky," у: . Pantelis Kalaitzidis, Thomas FitzGerald, Cyril
Hovorun, Aikaterini Pekridou, Nikolaos Asproulis, Guy Liagre, Dietrich Werner (eds.), Orthodox
Handbook on Ecumenism: Resources for Theological Education, Volos/WCC/Regnum, Oxford 2014,
211-215 и посебно “Neopatristic Synthesis and Ecumenism: Towards the 'Reintegration' of Christian
Tradition,” у: Andrii Krawchuk and Thomas Bremer (eds.), Eastern Orthodox Encounters of Identity and
Otherness: Values, Self-Reflection, Dialogue, Palgrave-MacMillan, 2014, 235-260 (текст је у српксом
преводу Марка Ђурђевића доступан у: Владимир Цветковић и Марко Ђурђевић (прир.), Г.В.
Флоровски - Православни сведок екуменизма II: Америчка каријера: Светски савет цркава,
Пожаревац: Одбор за просвету и културу Епархије браничевске 2015.
17 Др Пантелис Калаизидис (Pantelis Kalaitzidis) је православни богослов и директор
Aкадемије за теолошке студије у Волосу, Грчка.
18 Pantelis Kalaitzidis, ‘From the “Return to the Fathers” to the Need for a Modern Orthodox
Theology’, St Vladimir's Theological Quarterly 54:1 (2010) 5–36.
19 Brandon Gallaher, ‘”Waiting for the Barbarians”: Identity and Polemicism in the Neo-Patristic
Synthesis of Georges Florovsky’, Modern Theology 27.4 (October 2011), 659-691.
20 Џон Бер, “Надилажење неопатристичке синтезе”, Богословље 1 (2011), 44-56.
21 Memory Eternal! Priest Matthew Baker, St Vladimir’s Theological Seminary
https://www.svots.edu/headlines/memory-eternal-priest-matthew-baker (приступљено 15.10.2015.г).
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чему су Метју и његова породица намерно тежили, већ је то био сплет околности као и
што је био случај са његовим узором о. Георгијем Флоровским. Показивао ми је
предмете из заоставштине о. Георгија, које му је заједно са архивом оставио Ендрју
Блејн,22 међу којима се налазио и новчаник о. Георгија (а касније је био и новчаник о.
Метјуа), коментаришући како је о. Флоровски био сиромашан као црквени миш. Можда
би могла да се повуче и паралела између о. Георгија и о. Метјуа не само у погледу
сиромаштва, већ и у погледу начина на који су се са њиме суочавали. Пензија о.
Георгије за осам година професуре на Харварду, као и социјална помоћ коју је примао
од државе је била нешто мање од 500 долара месечно, те се он прибојавао да ће после
престанка предавачког ангажмана на Принстону 1972. године морати да напусти
Америку и пресели се у Атину, где су то била довољна средства за живот. Међутим,
пријатељи о. Флоровског Доналд Тредголд уз помоћ Фонда за хуманистику и Џејмс И.
Мекорд председник Принстонског теолошког факултета преко фондова факултета су
обезбедили о. Флоровском довољно средстава да са супругом остане у Принстону на
постојећој адреси у улици Насау бр. 2 до краја свог живота 1979 године.23 Слично овим
велим добротворима о. Флоровског, добар пријатељ о. Метјуа Серафим Данкерт24 је
истог дана када је одјекнула тужна вест о смрти о. Метјуа покренуо кампању скупљања
добротворне помоћи за ожалошћену породицу на електронској адреси
www.gofundme.com стављајући као циљ прикупљaње износа од 750000 долара. Само до
сахране која је била у суботу 7. марта 2015. године је прикупљено више од пола милона
долара, а за две недеље је прикупљена планирана сума коју је даривало скоро 7000
људи.25 Та огромна цифра скупљена само за пар недеља говори о саосећању како
његових пријатеља и познаника, тако и оних који га нису познавали а које је трагедија у
којој се нашла његова породица навела на доброчинство. И у случају о. Георгија и у
случају о. Метјуа, односно његове породице, постарао се Господ.
Остатак вечери смо расправљали богословска питања и преслушавали аудио
записе о. Флоровског. Већ је било касно и морао сам да кренем на последњи воз за
Њујорк, где сам на коначишту био у малом апартману у цркви Светог Саве на
Менхетну, истом оном у којој је Свети Владика Николај Велимировић живео од свог
доласка у Њујорк до свог одласка у Богословију Светог Тихона у Пенсилванији. Када
сам поменуо о. Метјуу да сам на коначишту на истом месту где је годинама живео
Свети Владика Николај он је започео причу о Светом Владики и Богословији Светог
Тихона, на којој је 2008. године одбранио магистарску тезу из теологије. Први рад
који је написао био је о Светом Владики, кога су сви на Богословском факултету
Светог Тихона, пошто је тамо предавао, а једно време би и декан, сматрали локалним
светитељем. Америчким и свеправославним светитељем. То је била ширина на само
22 Ендрју Блејн (Andrew Blane) је познати биограф о. Флоровског и у његовом поседу се
налазио велики део заоставштине о. Георгија, коју је Блејн завештао о. Метјуу, а коју овај због
смрти није у потпуности преузео.
23 Andrew Blane (ed.), Georges Florovsky: Russian Intellectual and Orthodox Churchmen,
Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press 1993, 144-145.
24 Серафим Данкерт је директор мисије на Православном богословском факултету Светог
Тихона у Јужном Канану (Пенсилванија, САД) и докторант на Богословском факултета
Слободног Универзитета у Амстердаму.
25 Серафим Данкерт је указао на различите мотиве који су навели људе на доброчинство. Неки
су били ганути породичном трагедијом, неки су се пак симпатисали са припадношћу о. Метјуа
Православној Цркви, а неки попут професора Принстонског теолошког факултета Џорџа
Хансигера су били мотивисани на доброчинство због богословског талента о. Метјуа. По
професору Хансигеру о. Метју је био ”највећи богослов своје генерације кога је икада срео”.
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Метјуовог схватања америчког Православља, већ и ширина његовог искуства
Православља у Америци. Још као млад Метју је напустио средњу школу и радио на
бензинској пумпи јер је током ноћних смена имао довољно времена за читање.26
Седам година непрестаног читање филозофије, историје, књижевности и поезије су
га одвели открићу Православља. Надахнут новим открићем Метју је истовремено
засновао породицу и започео студије теологије на Православном факултету Христа
Спаситеља у Џонстауну у Пенсилванији, који је припадао америчкој карпатскоруској заједници која је под јурисдикцијом Васељенске Патријаршије. Затим је 2008.
године магистрирао теологију на Православном факултету Светог Тихона у Јужном
Канану у Пенсилванији, који је радио под патронатом Православне цркве у
Америци. После тога је на Православном богословском факулету Часног Крста у
Бруклину, основаном од Грчке Православне Архиепископије у Северној Америци,
одбранио 2010. године свој други магистеријум из православне теологије. Коначно
од 2011. године и почетка својих докторских студија на Универзитету у Фордаму,
Метју је са породицом живео у смештају обезбеђеном од Православне Академије
Светог Владимира у Крествуду која је радила под патронатом Православне Цркве у
Америци. О. Метју је познавао америчко Православље изнутра, и знао је домете
православне мисли у Америци.
Отац Еуген Пентијук27 каже да је о. Метју био луд за теологијом, тотални
идеалиста за студије теологије.28 Међутим, тај идеaлизам о. Метјуа за студије
теологије се није односио на академско изучавање теологије, нити је усмеравао о.
Метјуа ка остварењу својих тежњи путем академске каријере. О. Метју је пре свега
хтео да буде служитељ Божији, а затим да и као предавач на Православном
богословском факултету Часног Крста покуша да својим студентима пренесе то живо
искуство православне теологије. Епископ Антоније из Грчке Православне
Архиепископије у Северној Америци је 17. јануара 2014. године произвео Метјуа у
чин ђакона, а затим га је 22. јануара 2014. године Митрополит Бостонски Методије
рукоположио у чин презвитера. Истовремено је почео да предаје на Православном
богословском факултету Часног Крста у Бруклину.
Није само православна теологија у ужем смислу била у фокусу интересовање
о. Метјуа, већ је попут свог узора о. Георгија Флоровског покушао да путем ње
успостави дијалог како са неправославним хришћанима, тако и са филозофском
културом. О. Метју је сматрао је да је теологија једина и права арена екуменског
сусрета, и био веома критичан према ономе што је он називао политичким
екуменизмом, који је карактерисало грађење хришћанског јединства на основу
догматског минимализма и путем дипломатских уступака. Позиција о. Метјуа је била
слична по питању екуменизма како са становиштем о. Георгија Флоровског, тако и са
становиштем Светог Јустина Ћелијског. Сматрао је да су о. Георгије и Свети Јустин
имали слично екуменско становиште, које се огледало у критици небогословске
помирљивости (irenicism) Патријарха Цариградског Атинагоре Спира, с тим што је о.
Георгије изложио своју критику на уравнотеженији начин, док је Свети Јустин због
историјског контекста, као што је ватиканска Ostpolitik, то учинио оштрим и
26 Terry Mattingly, ‘Fr. Matthew Baker: Our Next Great Voice’, Orthodox Christian Network, 11
March 2015: http://myocn.net/fr-matthew-baker-our-next-great-voice/?fb_action_ids= 101527371845
97957&fb_action_types=og.likes (приступљено 15.10.2015.г).
27 Отац Еуген Пентијук је професор Старог завета и јеврејског језика, као и продекан за
академске послове на Православном богословском факултету Часног Крста у Бруклину.
28 Terry Mattingly, ‘Fr. Matthew Baker: Our Next Great Voice’.
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полемичким језиком.29 Проблем савременог екуменског дијалога састоји се у томе
што међу православним, али и међу римокатолицима и протестантима, све мање
постоји свест о неопходности теологије, не академске, већ искуствене која долази из
дубина црквеног бића, за напредовање на путу јединства. О. Метју је жалио што на
римокатоличким богословским факултететима у Америци нема озбиљне
посвећености проучавању ressourcement покрета у римокатоличкој мисли XX века,
чију је теологија сматрао, слично неопатристичкој синтези о. Флоровског, могућим
темељем екуменског сусретања. Једини и аутентични носилац тог духа дијалога који
је утемељио о. Флоровски, је према о. Метјуу, био и остао његов некадашњи студент
Митрополит Јован Пергамски (Зизиулас). У четвртом поглављу своје необјављене
докторске дисертације о Флоровском и филозофској херменаутици, у поглављу
посвећеном дијалогу између Хајдегера и Зизилуса, о. Метју пише:
”Без обзира на важна критичка питања у вези са статусом природе,
историјског деловања, и одношајног метода у његовој мисли, Зизиулас остаје
најуспешнији и најубедљивији од свих православних теолога у извршавању програма
неопатристичке синтезе предложеног од Флоровског, показјући његов широки
потенцијал за будућу теологију... Зизиулас тачно препознаје херменеутички карактер
овог програма и његову двоструку оријентацију као екуменског разговора са
хришћанским Западом и као дијалога са филозофском културом, као што је то
осмислио Флоровски.”30
Са друге стране и Митрополит Јован Пергамски је имао велико поштовање
за дело о. Метјуа. У једном од писама упућених о. Метјуу, Митрополит Јован каже да
му је драго да је имао прилике пре него напусти овај свет да чита радове о. Метјуа.
Такође, осврћући се на трагичну смрти о. Метјуа, Митрополит Јован изјављује:
”Отац Метју Бејкер ме је натерао да поставим нова питања о којима нисам
мислио раније. Он је некако ушао у дубину мојих намера. Већина других нису.
Имали смо једног и изгубили смо га.”31
Није само Митрополит Јован препознао тај изванредни дар који је о. Метју
имао. После литургије и опела коју је у суботу 7. марта 2015. године у цркви
Благовести у Кранстону (Cranston) на Род Ајланду служио Митрополит Бостонски
Методије уз саслуживање викарног Епископа Фазијанског Антонија и још педесетак
свештеника из различитих православних јурисдикција широм Америке, прочитано је
писмо Патријарха Цариградског Вартоломеја. У писму немењеном удовици о.
Метјуа, презвитери Катарини, Патријарх Вартоломеј наглашава да супружницу сијају
као звезде на небу, изражавајући своје дубоко уверење да ”Божији слуга, Метју, сада
доживаљава тај божански дар служећи пред небеским олтаром”. Овим речима
Патријарх Вартоломеј је подвукао допринос о. Метјуа и као слуге Божијег и
29 Необјављени део из интервјуа ”Георгије Флоровски – васељенски учитељ православног
богословља” који је Метју Бејкер дао Благоју Пантећу и који је на српском објављен у
Православљу, бр. 1105, од 1. априла 2013. године, стр. 16-18.
30 Део овог поглавља је за конференцијско саопштење приредио др Алексис Торенсе и
објављен је као Revd. Dr. Mathhew Baker, ‘Heidegger and Zizioulas: Eschatological Ontology – and
Hermeneutics’, у S. Matralexis and A.T.J. Kaethler (ed.), Ontology and History. Conference Booklet,
International Conference at the European Cultural Centre of Delphi, 28-31 May 2015, Delphi,
Greece, стр. 111.
31 Део писма Митрополита Јована о. Метјуу је прочитао Серафим Денкерт у опроштајном
говору на сахрани о. Метјуа 7. марта 2015. године. Видео запис је доступан на интернет
адреси: http://www.youtube.com/attribution_link?a=CFMSRNNOBIg&u=%2Fwatch%3Fv%3DJBL
2deN24vE%26feature%3Dshare (приступљено 15.10.2015.г).
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служитеља. Многе је можда изненадило писмо Цариградског Патријарха упућено
удовици америчког преобраћеника у Православље и православног свештеника нешто
више од годину дана, јер многи православни свештеници или богослови и после
деценијског богослужења или богословствовања могу само да сањају о томе да
Васељенски Патријарх личним писмом утеши ожалошћене породицe због њиховог
одласка. Сећам се речи о. Метјуа изречених у једном од наших сусрета да ће Грке да
пусти у своју државу, уколико га они пусте у своју Цркву. Био је поносан на своје
америчко порекло и чињеницу да је његова породица чинила прве досељенике на
америчко тло и староседеоце Род Ајленда. Са друге страна знао је значај
Православља за Америку у за свет и дубоко осећао хришћанско искуство
Православне цркве. Дефинитивно су га Грци пустили у своју Цркву, а тиме задoбили
још једног молитвеника пред Богом, што је Васељенски Патријар и препознао.
Живот о. Метјуа је свакако била служба Богу, а његова вера у молитву је
била беспрекорна. Из његове службе и служења су израстали и други дарови, којих
се Серафим Данкерт дотакао у свом опроштајном слову, указујући на о. Метјуа као
једног од неколицине из генерације који имао предиспозиције да буде светски познат
глас, који се неће ограничити само на православну традицију, већ ће својом визијом,
која покреће људе различитих вера и исповести, изаћи у свет.
Та визија је препозната и на Богословском факултету Универзитета у
Фордаму, који је одлучио да постхумно о. Метјуу додели докторат из теологије. У
свом обраћању презвитери Катарини, деканица за постдипломске студије проф. Ева
Бадовска, је истакла да постхумни докторат није додељен зарад сећања на циљ коме
су о. Метју и његова породица тежили, већ заправо за његова актуелна академска
достигнућа. Ментор о. Метјуа на Универзитету у Фордхаму професор Аристотел
Папаниколау је такође подвукао да о. Метју није био обичан докторант, већ
успоставивши међународне контакте, је био међународно признат као растући глас
православне теологије.32
До сада је неколико књига и конференција на енглеском, али и на српском
језику, посвећено о. Метју Бејкеру, и оне ће свакако сведочити о његовом
богословском таленту. Међутим, као што каже добар пријатељ и Метјуов колега са
богословских студија о. Ендрју Дамик из цркве Светог Павла у Емаусу
(Пенсилванија, САД), о. Метју ће путем тих књига бити представљен свету и људи ће
их читати, али ће свакако његовo најзначајније завештање бити сви они који су га
волели и који су одлучни да ту љубав очувају живом.33
Поносни смо на чињеницу да је богословски таленат о. Метју Бејкера био
препознат и у нашој средини, те да су његови радови објављивани и на српском
језику. Посебна је част да је један од првих академских радова о. Метјуа, заједно са
никад објављеним радом о. Георгија Флоровског, отворио 8. број Црквених студија
за 2011. годину.34
Вечнаја памјат оцу Метју Бејкеру!
Владимир Цветковић
32 Patrick Varel, ‘Fordham Mourns Theology Doctoral Student’, Fordham News, 18 May 2015:
http://news.fordham.edu/faith-and-service/fordham-awards-posthumous-degree-to-theology-doctoralstudent-2/ (приступљено 15.10.2015.г).
33 Terry Mattingly, ‘Fr. Matthew Baker: Our Next Great Voice’.
34 Видети: Метју Бејкер, “In Ligno Crucis: Искупљење у богословљу оца Георгија
Флоровског”, Црквене студије 8 (2011), 15-44.
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Три центра између два броја

ЗА ПАМЋЕЊЕ 2015. ГОДИНА
Од овог броја Црквених студија почињемо да објављујемо кратку хронику
активности три центра (Центар за црквене студије, Међународни центар за
православне студије и Центар за византијско-словенске студије Универзитета у
Нишу), који су и издавачи часописа. Тиме желимо да остане трајно сведочанство о
значајним подухватима ових институција, као и о оним напорима који ће добити на
значају тек у будућности.
Међународна сарадња и споразуми
Поводом 50. годишњице Универзитета у Нишу, Центар за византијскословенске студије потписао је споразуме о сарадњи са софијским центрима: Центар
за словенско-византијске студије Универзитета у Софији, Кирило-методијевски
научни центар Бугарске академије наука, Центар за напредне студије патристике и
византијског духовног наслеђа Универзитета у Софији.
Истим поводом потписано је Писмо намера за оснивање Међународне
научне мреже PAX BYZANTINO-SLAVA, чији су потписници следеће институције:
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1. Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу
2. Византолошки институт Српске академије наука и уметности, Београд
3. Центар за словенско-византијске студије „Иван Дујчев“, Универзитет у
Софији
4. Српски комитет за византологију, Београд
5. Центар за истраживање културног наслеђа Ћирила и Методија, Солун
6. Кирило-методијевски научни центар, Бугарска академија наука, Софија
7. Српско друштво за византијске и хеленске студије, Београд
8. Центар за византијске и хеленске студије, Филозофски факултет, Београд
9. Центар за кипарске студије, Филозофски факултет, Београд
10. Центар за историјску географију и историјску демографију,
Филозофски факултет, Београд
11. Центар за напредне студије патристике и византијског духовног наслеђа,
Универзитет у Софији
12. Центар за црквене студије, Ниш
13. Институт за словенску филологију Јагелонског универзитета у Кракову
14. Институт за словенску филологију Универзитета
„Адам Мицкијевич“ у Познању
15. Међународни центар за православне студије, Ниш
16. Институт за национална и верска питања, Солун
17. Одељење за славистику Академије Амброзиана, Милано
У децембру месецу 2015. године потписан је коначни споразум о оснивању, а
Мрежу чине:
1. Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу
2. Византолошки институт Српске академије наука и уметности, Београд
3. Центар за словенско-византијске студије „Иван Дујчев“,
Универзитет у Софији
4. Српски комитет за византологију
(члан Међународне асоцијације византолога), Београд
5. Центар за истраживање културног наслеђа Ћирила и Методија, Солун
6. Кирило-методијевски научни центар, Бугарска академија наука, Софија
7. Српско друштво за византијске и хеленске студије, Београд
8. Центар за византијске и хеленске студије, Филозофски факултет, Београд
9. Центар за кипарске студије, Филозофски факултет, Београд
10. Центар за историјску географију и историјску демографију,
Филозофски факултет, Београд
11. Центар за напредне студије патристике и византијског духовног наслеђа,
Универзитет у Софији
12. Центар за црквене студије, Ниш
13. Институт за словенску филологију Универзитета
„Адам Мицкијевич“ у Познању
14. Међународни центар за православне студије, Ниш
15. Одељење за славистику Академије Амброзиана, Милано
16. Московска духовна академија, Сергијев Посад
17. Институт за словенске језике и књижевности Универзитета у Берну
18. Центар за византијске студије Аристотеловог универзитета у Солуну
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19. Центар за истраживање историје и културе Средоземља
и Југоисточне Европе Универзитета у Лођу
20. Институт за класичне, византијске и модерне грчке студије
Државног универзитета у Тбилисију
21. Асоцијација „Дијалог култура – XXI“, Тбилиси
22. Институт за словенску филологију Јагелонског универзитета у Кракову
За првог председавајућег Мреже изабран је проф. др Драгиша Бојовић,
управник Центра за црквене студије и Центра за византијско-словенске студије и
председник Управног одбора Међународног центра за православне студије.
*

*

*

Уговор о сарадњи у септембру месецу потписали су Међународни центар за
православне студије и Центар за истраживање културног наслеђа Ћирила и Методија
из Солуна.

Научни скупови, изложбе, семинари и предавања
Центар за византијско-словенске студије и Међународни центар за
православне студије су поводом јубилеја Универзитета организовали, од 22. до 24.
априла 2015. године, научни скуп Византија и православље: путеви научног
истраживања и модели институционалног организовања и сарадње. Скуп је имао
следећи програм:
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Среда, 22. април, 19 сати, Велика сала Универзитета у Нишу
ПРЕДАВАЊЕ (у сарадњи са Филозофским факултетом)
Проф. др Александар Наумов (Катедра за српски језик Универзитета у
Венецији, Међународни центар за православне студије):
МОДЕЛИ ВИЗАНТИЈСКО-СЛОВЕНСКИХ КЊИЖЕВНИХ ВЕЗА
Четвртак, 23. април, Велика сала Универзитета у Нишу
9 сати – пријем код проректора Универзитета у Нишу
10 сати
ОТВАРАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „ВИЗАНТИЈА И ПРАВОСЛАВЉЕ“
Поздравне речи:
- Проф. др Зоран Николић, проректор Универзитета у Нишу
- Проф. др Драгиша Бојовић, управник Центра за византијско-словенске
студије Универзитета у Нишу
- Проф. др Борис Брајовић, члан Програмског савета Међународног центра
за православне студије, Слово о изложби књига „Ниш – од црквених до византијскословенских студија“
11 сати, панели
1. ДАНАШЊА ИСТРАЖИВАЊА ВИЗАНТИЈСКО-СЛОВЕНСКИХ ОДНОСА
(уводничар проф. др Васја Велинова и проф. др Ангелики Деликари)
- Васја Велинова (Центар за словенско-византијске студије Универзитета у
Софији), Нови моменти у истраживању византијско-словенских веза у Бугарској
- Ангелики Деликари (Департман за историју и археологију Аристотеловог
универзитета у Солуну, Центар за истраживање културног наслеђа Ћирила и
Методија, Солун),
Допринос
византијско-словенским
истраживањима
Центра
за
истраживање културног наслеђа Ћирила и Методија
- Полидорос Горанис (Филолошки факултет Универзитета у Београду),
Савремена истраживања византијско-словенских односа у Грчкој
- Анастасија Добичина (Институт за славистику Руске академије наука),
Бугарско-византијски односи крајем XII и почетком XIII века у савременој
историографији
2. МЕЂУСЛОВЕНСКЕ КЊИЖЕВНЕ ВЕЗЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ И
САВРЕМЕНИ ТРЕНУТАК СЛАВИСТИКЕ
(уводничар: проф. др Александар Наумов)
- Александар Наумов (Универзитет у Венецији),
Актуелно у европској славистици
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- Славиа Барлиева (Кирило-Методијевски научни центар Бугарске академије
наука)
Кирило-Методијевски научни центар: актуелни пројекти, резултати и
перспективе
- Ксенија Кончаревић (Филолошки факултет Универзитета у Београду),
Језик сакралног и сакрално у језику: теоријско-методолошке основе и сфере
истраживања
- Игор Коцић (Центар ца црквене студије, Ниш),
Основни етички принципи Ф. М. Достојевског
3. САВРЕМЕНИ ТРЕНУТАК ВИЗАНТОЛОГИЈЕ
(уводничари: проф. др Полимниа Катсони и проф. др Радивој Радић)
- Радивој Радић (Филозофски факултет Универзитета у Београду),
Савремени тренутак византологије
- Полимниа Катсони (Департман за историју и археологију, Центар за
византијске студије Аристотеловог универзитета, Солун),
Речник византијских економских и фискалних појмова – пројекат Центра за
византијске студије
- Владимир Алексић (Центар за византијско-словенске студије Универзитета
у Нишу),
Дело академика Михаила Динића и савремена византологија
- Драгомир Костић (Филозофски факултет Универзитета у Приштини),
Византијски роман Варлаам и Јоасаф. Савремено тумачење
- Ева Николаиду (Филолошки факултет Универзитета у Београду),
Пут, развој и синхронија византијских студија у Грчкој: квантитативни и
тематски приступ студијским програмима Катедре за средњовековну и савремену
грчку филологију Аристотеловог универзитета у Солуну (2005–2015)
4. ПАТРИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ НА БАЛКАНУ И
РЕЦЕПЦИЈЕ ПАТРИСТИЧКЕ КЊИЖЕВНОСТИ КОД СРБА

ИСТРАЖИВАЊЕ

(уводничари: проф. др Иван Христов и проф. др Драгиша Бојовић)
- Иван Христов (Центар за напредне студије патристике и византијског
духовног наслеђа Универзитета у Софији),
Слово патријарха Филотеја Кокина О свим светима у светлу
паламистичког спора у XIV веку
- Слађана Ристић Горгиев (Центар за византијско-словенске студије
Универзитета у Нишу),
Однос филозофије и теологије у Византији
- Валентина Гулевска (Универзитет у Битољу),
Неке лексичке особености у филозофији Климента Охридског
- Драгиша Бојовић (Центар за византијско-словенске студије Универзитета у
Нишу),
Истраживања рецепције патристичке књижевности код Срба
- Александра Костић Тмушић (Филозофски факултета Универзитета у
Приштини),
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Истраживања српске рецепције дела Светог Јефрема Сирина
- Полидорос Горанис (Филолошки факултет Универзитета у Београду),
Старословенски преводи дела Јована Златоустог: српскословенски рукописи
(филолошке и теолошке перспективе)
5. ИСТРАЖИВАЊА СЛОВЕНСКОГ СРЕДЊОВЕКОВНОГ ПРАВА
(уводничар проф. др Драган Николић)
- Драган Николић (Центар за византијско-словенске студије Универзитета у
Нишу),
Истраживања словенског средњовековног права
- Марија Копривица (Центар за црквене студије),
Пенитенцијарни зборници као извор за изучавање српског средњовековног
права
6. ВИЗАНТИЈСКО НАСЛЕЂЕ И САВРЕМЕНИ ТОКОВИ
(уводничари: проф. др Александар М. Петровић и проф. др Борис Брајовић)
- Александар М. Петровић (Филозофски факултет Универзитета у
Приштини),
Византијско наслеђе и савремена култура
- Борис Брајовић (Филозофски факултет Универзитета у Подгорици),
Византијски фантазам као модел теолошке рецепције
- Марко Шукунда (Међународни центар за православне студије),
Оснивање Константинопоља – полазна тачка ширења византијске културе
- Јелена Радосављевић (Међународни центар за православне студије),
Хришћански мотиви и њихов одраз у виђењу савремености Јејтсовог и
Лалићевог времена (поводом дела Путовање у Византију, Византија и Четири
канона)
- Сунчица Денић (Центар за византијско-словенске студије Универзитета у
Нишу),
Духовно изграђивање човека по архимандриту Пајсију као потврда
светоотачког учења)
19 сати, Велика сала Универзитета у Нишу
ПРОМОЦИЈА ИЗДАЊА ЦЕНТРА ЗА ВИЗАНТИЈСКО-СЛОВЕНСКЕ
СТУДИЈЕ И МЕЂУНАРОДНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРАВОСЛАВНЕ СТУДИЈЕ (књиге
академика А. Е. Тахиаоса, Солун и свет Словена и часописа ЦРКВЕНЕ СТУДИЈЕ)
Говоре:
- Проф. др Александар Наумов
- Проф. др Драгиша Бојовић
- Проф. др Бранко Горгиев
- Проф. др Ангелики Деликари
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Петак, 24. април, 10 сати
- Посета Међународном центру за православне студије и проширена
седница Програмског савета Међународног центра
(председава проф. др Александар Наумов, председник Програмског савета)
- Закључци о сарадњи
Као што се види Конференција је имала и изузетне пратеће програме:
изложбу књига (у организацији Центра за црквене студије и Центра за византијскословенске студије), промоције и предавање професора Александра Наумова.
*

*

*

Проф. др Драгиша Бојовић говорио је на отварању Међународне научне
конференције „Православно учење у савременом свету“, у Солуну, 25. септембра
2015. године. Организатор конференције било је Удружење православних научника, а
професор Бојовић је, између осталог, представио рад три нишка Центра.
*

*

*

У периоду од 5. новембра до 17. децембра 2015. године, на Универзитету у
Нишу, организован је семинар на тему „Византија и свет Словена“ са следећим
програмом:
Проф. др Драган Николић
ПРВА РЕЦЕПЦИЈА ВИЗАНТИЈСКОГ ПРАВА У СЛОВЕНСКОМ СВЕТУ
(5. новембар)
Доц. др Александар Ђорђевић
СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО И ВИЗАНТИЈА
(12. новембар)
Доц. др Владимир Алексић
СИНИША НЕМАЊИЋ – СИМЕОН ПАЛЕОЛОГ
(19. новембар)
Проф. др Слађана Ристић Горгиев
ИДЕАЛ МУДРАЦА У АНТИЦИ
ХРИШЋАНСТВУ
(26. новембар)

И

ПОЈАМ

СВЕТИТЕЉА

У

Доц. др Ирена Љубомировић
НАИСУС ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА
(3. децембар)
Проф. др Бранко Горгиев
ПОЈАМ АГАПЕ У ДЕЛУ СВЕТОГ МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА
(10. децембар)
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Проф. др Драгиша Бојовић
РАДОСТ СУСРЕТАЊА – СРБИ И СВЕТИ ОЦИ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
(17. децембар)
Сва предавања су била на Универзитету у Нишу и била су изузетно посећена.
Издавачка делатност
Међународни центар за православне студије је у 2015. години објавио, у
сарадњи са Центром за византијско-словенске студије, следеће књиге: Дионисије
Ареопагит, Дела и Дионисије Ареопагит, О божанским именима.
Међународни центар је издао и књигу Жан Клод Ларшеа, Личност и
природа. Православна критика персоналистичких теорија Христа Јанараса и Јована
Зизијуласа.
У едицији Владета Јеротић препоручује Арс Либри и Центар за црквене
студије објавили су треће издање Ларшеове књиге Теологија болести, која је једна од
десет препоручених и омиљених књига академика Владете Јеротића.
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Часопис Црквене студије у категорији М24
Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја, часопис
Црквене студије вреднован је у научну категорију М24 и тиме ушао у ред
најзначајнијих српских часописа са међународном репутацијом.
Библиотека „Свети Владика Николај“
Током 2015. године завршена је обрада библиотечког материјала у
Библиотеци Центра за црквене студије. Створена је електронска база података од око
4000 библиотечких јединица, тако да је фонд Библиотеке и на овај начин доступан
читаоцима.
Рад са студентима

Центар за византијско-словенске студије је за студенте 14. и 15. маја
организовао научну екскурзију (посете манастирима Ђурђеви Ступови, Петрова
црква, Сопоћани, Жича, Студеница и Љубостиња), а у Студеници је професор
Драгиша Бојовић одржао предавање Шта је писао и читао Свети Сава.
Драгиша Бојовић

689

Recenzenti:
Episkop ni{ki dr Jovan,
prof. dr RadivojRadi}
(Filozofski fakultetu Beogradu),
prof. dr Milo{ Antonovi}
(Filozofski fakultet u Beogradu),
prof. dr Krasimir Stan~ev
(Univerzitet Rim Tri),
prof. dr Rodoqub Kubat
(Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu),
prof. dr Angeliki Delikari
(Aristotelov univerzitet u Solunu),
prof. dr SvilenTutekov
(Bogoslovski fakultet u Velikom Trnovu),
akademik Vitomir Mitevski
(Filozofski fakultet u Skopqu),
prof. dr Aleksandar Naumov
(Univerzitet u Венецији),
prof. dr Rostislav Stankov
(Univerzitet „Sveti Kliment Ohridski“ u Sofiji),
prof. dr BranislavTodi}
(Filozofski fakultet u Beogradu),
prof. dr Boris Brajovi}
(Filozofski fakultet u Nik{i}u),
prof. dr Anders Kristijan Jakobsen
(Univezitet u Orhusu),
prof. dr Sla|ana Risti} Gorgiev
(Filozofski fakultet u Ni{u),
prof. dr Sini{a Mi{i}
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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 фонтTimesNewRoman,
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 Lineart (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.
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