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Помени Господе раба Божјег Димитрија.
Академику Димитрију Богдановићу (1930-1986)
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Епископ Атанасије Јевтић
РЕЧ О АКАДЕМИКУ ДИМИТРИЈУ БОГДАНОВИЋУ
(поводом 20. годишњице од упокојења)
У суботу 1/14. јуна, лета Господњег 1986, на Св. Јустина Мученика и
Философа, преселио се из овога у бољи свет Димитрије Богдановић, теолог и
правник, професор Философског факултета и редовни члан САНУ.
Рођен је 11. октобра 1930. године у Београду од оца Драгослава, (пореклом
из Врања, сроднице блаженопочившег оца Јустина Поповића). По завршеној
гимназији после рата, завршио је Богословију Св. Саве, а затим Богословски (195256) и Правни факултет у Београду. Једно време био је наставник у Београдској
богословији, за које време је спремао и докторску тезу из патристике. Докторирао је
на Философском факултету у Београду са значајним радом Јован Лествичник у
византијској и старој српској књижевности (1966), превевши претходно на српски и
Лествицу (превод издао Св. Синод 1963).
Било је то време када се Димитрије ближе упознао са оцем Јустином
Поповићем и помишљао да ступи у монаштво (биле су спремне и монашке мантије у
манастиру Ћелије). Није то било само зато што је потицао из религиозне породице
него већма због истински богожедне душе његове. У том добу су, истина, понекад
немирне и бујне воде дубоког срца његовог избијале на површину, али је Димитрије
од свог Светог Лествичника знао и за тихе воде покајања, за радостотворни плач
(÷áñìïëýðç), о којем сведочи искусни подвижник Рајске Лествице, на којој се
Димитрије учио.
Богдановићев рад наставио се у Народној библиотеци Србије (Археографско
одељење), на Философском факултету у Београду и у Српској академији, а посвећен
је био проучавању наше средњовековне књижевности и културе, нашег православног
богославља, философије и поетике, а и целокупне цивилизације српског и
византијског средњег века. Међу људима који су се на Универзитету и у Академији
бавили тим областима он је био неприкосновени ауторитет (његово ишчитавање,
разрешавање - увек Христос, а никада осакаћено Христ) - и тумачење словенских и
српских текстова остало је за пример; на жалост не свима медиевистима код нас.
Само узгредни плод тога рада чине његове књиге: Ликови светитеља (1972),
Каталог ћириличних рукописа манастира Хиландара (1978), Историја старе српске
књижевности (1980), монографија Хиландара (са В. Ђурићем и Д. Медаковићем,
1978), Теодосијево Житије Светог Саве (1984), Књига о Косову (1985), Карејски
типик (1990) и низ сјајних чланака и других текстова.
Димитрије Богдановић је, као ретко ко у последње време код нас, познавао
наше средњовековље, то велико доба наше прошлости када су изграђени сами
темељи нашег народног и духовног бића, наше православне побожности и културе.
За то познавање и поимање Димитрије је имао не само бистар ум, сјајно образовање,
широку културу него првенствено дубоку интуицију, лично осећање и духовно
виђење нашег изворно хришћанског, православног, светосавског идентитета, који нас
и чини оним што јесмо и што можемо и остати ако желимо да као народ и Црква
претрајемо и надживимо тешка искушења која су нас снашла. Димитрије Богдановић
је ово нарочито показао у свом надахнутом предавању о "Православној српској
духовности и искушењима нашег доба" (одржаном у Загребу маја 1985), због кога је
био нападнут (и он и "Глас Цркве" и "Православље") од оних који својим духовним
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отпадништвом желе и све нас да обескорене и трајно од себе самих и свог народа
отуђе.
Понајмање се Димитрију могла пребацити ускост и искључивост. Иако је као
и сваки човек имао својих слабости и клецања, био је широкогруд и великог
хришћанског срца, дубоког као у Псалмопевца. "Присутни човек, и срце дубоко! И
узвисиће се Бог." - вели свети Псалмист (63, 7-8), што ће рећи да само Бог зна тајне
срдаца наших и само Бог који је постао Човек може задовољити и испунити те
бездане боголике дубине бића људског. У тим дубинама Димитрије је осећао да је
смисао човека и човечанства само у Христу Богочовеку, а смисао народа и културе –
само у богочовечанској небоземној заједници, која је Црква Христова, коју у свету
чува и сведочи Православље у својој јеванђелској изворности.
Сећамо се брата Димитрија са честих сусрета и разговора у манастиру
Ћелије, уз присуство и благослов Светог Аве Јустина; као и заједничких дискусија на
Симпосиону у манастиру Студеница о нашем светоотачком наслеђу, и посебно о
преводу Дионисија Ареопагита од светога старца Исаије Хиландарца. Сећам се и
извесних полемика, искрених, братских, српских.
Сећам се једном на Философском факултету рекао ми је: "Чини ми се да смо
ми и Запад два света, два другачија виђења и доживљаја све стварности, а нарочито
смисла живљења и постојања". Није то била само "конфесионална" убеђеност
Димитрија Богдановића него пре свега опит живота, духовно искуство аутентичног
човека, "целовитог човека у Христу какав је Димитрије пред крај живота постао",
како је рекао епископ банатски Амфилохије на опроштају са њиме на опелу пред
новогробљанском црквом Св. Николе, у присуству Њ. Светости Патријарха Германа
и неколико Архијереја, бројног свештенства и монаштва, његове породице, мноштва
рођака, пријатеља и поштовалаца, међу којима су били и многи академици,
професори, књижевници и нарочито студенти Теолошког, Философског и других
факултета.
У име Философског факултета од Д. Богдановића опростио се декан др
Драгослав Живојиновић, у име Српске академије наука и уметности академик
Мирослав Пантић, а у име Богословског факултета продекан епископ Амфилохије.
Над самим гробом од покојног Димитрија опростио се, у име епископа Рашкопризренског Павла и Уређивачког одбора књиге "Задужбине Косова", потписник
овог текста. Захвалио се тада овом светосавском и косовском Србину и за сав његов
труд и подвиг за Српско Косово, за српски многострадални Косовометохијски народ
и његове Задужбине и Светиње, а нарочито за његово лазаревско Косовско
опредељење, са којим је у животу и научном подвижништву ходио и делао.
Повећи хор, састављен од студената теологије и чланица Музичког одељења
Академије наука, који су певали на опелу, испратио је на крају брата у Христу
Димитрија на радосни пут у Царство Христово са победном песмом "Христос
Васкресе". За излаз пред Господа Христа, Димитрије се у тешкој болести достојно
припремио Светим Причешћем непосредно пред операцију. И то је било тешко у
условима у којима као хришћани данас живимо, али је ипак Жив Бог у овом народу,
и зато је жива и душа његова, и наша.
Нека је брату Димитрију блажени пут којим је пошао и радосно ишчекивање
васкрсења мртвих у Христу Распетоме и Васкрсломе ради нас људи и ради нашег
вечног спасења.
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LA NOTION D’ENERGEIA DANS L’ANCIEN ET LE
NOUVEAU TESTAMENTS
Abstract: La notion d’ "énergie(s) divine(s)" (theia energeia), qui occupe dans la
théologie et la spiritualité orthodoxes une place essentielle, a été souvent critiquée par les
théologiens latins dans leur opposition à la théologie palamite. On lui a reproché tantôt
d’être une invention de Grégoire Palamas, tantôt d’être d’origine néo-platonicienne. C’est
oublier qu’elle se trouve déjà non seulement chez bon nombre de Pères des premiers
siècles, mais encore dans les Saintes Écritures.
Même si elle occupe dans l’Ancien Testament et dans le Nouveau Testament une
place assez modeste, nous pouvons tirer de ces textes, grâce aux différentes connotations
que ces termes y reçoivent, quelques indications précieuses quant au sens de la notion
d’énergie(s) divine(s) telle qu’elle sera utilisée ultérieurement par différents Pères de
l’Église.
Mots-clés: Puissance de Dieu, énergie(s) divine(s)
La notion d’ "énergie(s) divine(s)" (theia energeia) occupe dans la théologie et la
spiritualité orthodoxes une place essentielle. Explicitée et mise en valeur par saint Grégoire
Palamas et par la théologie hésychaste particulièrement, elle occupait déjà une place
importante chez des Pères majeurs comme saint Jean Damascène et surtout saint Maxime le
Confesseur, et avant eux chez les Pères Cappadociens (en particulier saint Basile de
Césarée et saint Grégoire de Nysse), car elle a été, en relation avec la notion d’essence
(ousia) l’un des enjeux de leur controverse avec Eunome.
Cette notion a été souvent critiquée par les théologiens latins dans leur opposition
à la théologie palamite. On lui a reproché tantôt d’être une invention de Grégoire Palamas,
tantôt d’être d’origine néo-platonicienne. C’est oublier qu’elle se trouve déjà non seulement
chez bon nombre de Pères des premiers siècles comme Justin, Athénagore, Théophile
d’Antioche, Irénée de Lyon, Clément d’Alexandrie, Origène, Athanase d’Alexandrie,
Macaire d’Égypte ou Diadoque de Photicé, mais encore dans les Saintes Écritures.
Même si elle occupe dans l’Ancien Testament et dans le Nouveau Testament une
place assez modeste, il est important, en vue de mieux comprendre ses usages ultérieurs et
d’évaluer leurs fondements traditionnels, d’y examiner ses occurrences et leur signification.
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1. L’Ancien Testament.
Il y a, dans l’Ancien Testament, très peu d’occurrences du mot energeia. Et on ne
les rencontre que dans trois livres : le deuxième et le troisième livre des Macchabées et le
livre de la Sagesse.
Dans les deux livres des Macchabées, le mot signifie une opération de Dieu qui
manifeste Sa puissance. C’est le cas dans l’épisode qui rapporte comment Héliodore, frappé
par Dieu entouré d’anges, "Héliodore tomba tout d’un coup à terre et fut enveloppé
d’épaisses ténèbres" (cf. 2 M 3, 24-27). Le texte précise qu’alors "cet homme, sous le coup
de l’opération divine (διὰ τὴν θείαν ἐνέργειαν), gisait sans voix, privé de tout espoir et
de tout secours" (2 M 3, 29). C’est le cas aussi dans un autre épisode où il est précisé que :
"c’était alors l’opération (ἐνέργεια) de la Providence invincible qui du ciel a aidé les
Juifs" (3 M 4, 21).
Dans le livre de la Sagesse, le mot n’est pas appliqué à Dieu mais à des créatures
où à des objets fabriqués.
Dans un passage, il est susceptible de garder le sens d’opération, mais on peut
aussi le traduire par activité ou par efficacité : Sg 18, 22 : "[Aaron] vainquit l’animosité,
non par la vigueur du corps, non par l’efficacité (ἐνέργεια) des armes ; c’est par la parole
qu’il eut raison de celui qui châtiait, en rappelant les serments faits aux Pères et les
alliances".
Dans les autres passages où il apparaît, le mot signifie plutôt activité.
Dans un verset du chapitre 15, il désigne le caractère actif de l’âme donnée par
Dieu à l’homme en le créant. Le contexte évoque un potier qui façonne des idoles, dont "le
cœur n’est que cendres" et qui "ignore Celui qui l’a modelé, qui lui a insufflé une âme
active (ψυχὴν ἐνεργοῦσαν) et inspiré un souffle vital" (Sg 15, 11). La notion d’activité a
manifestement ici une connotation de vie autant que de capacité d’action, car il y a bien sûr
ici une allusion à l’épisode de la création de l’homme : "Dieu façonna l’homme, poussière
prise à la terre, et Il souffla sur sa face un souffle de vie et l’homme devint être vivant" (Gn
2, 7).
Cette notion d’activité, se retrouve dans deux autres passages. Elle est tout d’abord
attribuée par Salomon aux quatre éléments constitutifs du monde : "C’est Lui qui m’a
donné une connaissance infaillible des êtres, pour connaître la structure du monde et
l’activité (ἐνέργεια) des éléments" (Sg 7, 17). Un autre passage évoque de nouveau
l’activité des quatre éléments, mais aussi celle des astres : "Oui, vains par nature tous les
hommes en qui se trouvait l’ignorance de Dieu, qui, en partant des biens visibles, n’ont pas
été capables de connaître Celui-qui-est, et qui, en considérant les œuvres, n’ont pas reconnu
l’Artisan. Mais c’est le feu, ou le vent, ou l’air rapide, ou la voûte étoilée, ou l’eau
impétueuse, ou les luminaires du ciel, qu’ils ont considérés comme des dieux, gouverneurs
du monde ! Que si, charmés de leur beauté, ils les ont pris pour des dieux, qu’ils sachent
combien leur Maître est supérieur, car c’est la source même de la beauté qui les a créés. Et
si c’est leur puissance (δύναμις) et leur activité (ἐνέργεια) qui les ont frappés
d’admiration, qu’ils en déduisent combien plus puissant est Celui qui les a formés, car la
grandeur et la beauté des créatures font, par analogie, contempler leur Auteur" (Sg 13, 1-5).
Ce passage est riche d’enseignements. Premièrement, il affirme qu’il existe un rapport
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analogique entre l’activité (ἐνέργεια) de certaines créatures et l’activité (ἐνέργεια) de
Dieu. On peut en déduire que Dieu est présent d’une manière analogue dans Sa création ou
que ses créatures participent dans une certaine mesure de Lui. Deuxièmement, il affirme la
possibilité de connaître l’activité de Dieu à partir de l’activité des créatures.
Troisièmement, la notion d’energeia ne signifie manifestement plus ici une pure activité,
mais semble désigner aussi des qualités visibles dans les créatures qui se trouvent en Dieu à
un degré éminent - sont citées ici la grandeur et la beauté - et qui évidemment se trouvent
éternellement et parfaitement) en Dieu avant de se trouver (temporairement et partiellement
ou relativement) dans les créatures.
Cette dimension théologique de l’energeia se retrouve, d’un autre point de vue,
dans le célèbre passage qui décrit la Sagesse et qui la présente comme "un effluve de la
puissance de Dieu (τῆς τοῦ Θεοῦ δυνάμεως), une pure irradiation de la gloire du ToutPuissant, [...] un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l’énergie de Dieu
(τῆς τοῦ Θεοῦ ἐνέργειας), une image de sa bonté" (Sg 7, 25-26). Le long passage où
Salomon décrit la Sagesse (7, 21-11, 3) pose un problème d’interprétation quant à sa nature,
et les exégètes sont divisés à ce sujet. La Sagesse est personnifiée, et certaines indications
font penser qu’il s’agit d’une Personne divine autre que le Père, comme l’affirmation
qu’elle partage la vie de Dieu (8, 3) et est placée sur le trône de Sa gloire (9, 10). Certaines
notations ("reflet de la lumière éternelle", "auteur de toutes choses") désignent plutôt le
Verbe ; d’autres ("elle passe dans les âmes saintes pour former les amis de Dieu", "les
vertus sont le fruit de ses travaux") désignent plutôt l’Esprit. Mais il est suggéré par ailleurs
que l’Esprit est en elle (cf. 7, 22). D’autre part elle est qualifiée d’ "effluve de la puissance
de Dieu", d’ "irradiation de Sa gloire", caractères qui peuvent difficilement s’appliquer aux
Personnes divines elles-mêmes. Certains exégètes considèrent ainsi que la Sagesse désigne
la Loi de Dieu; mais la description qui en est faite évoque plutôt une réalité supérieure.
D’autres considèrent qu’elle désigne "toute la Révélation de Dieu dans l’histoire d’Israël et
dans le monde créé", ou qu’elle est une "préfiguration du mouvement de la grâce divine qui
culmine en Jésus-Christ1"; mais ces identifications nous paraissent trop générales. Il nous
semble plutôt que la Sagesse est "un attribut de Dieu2", qui est commun par conséquent aux
trois Personnes divines et se retrouve dans les activités de l’une ou de l’autre. Cette Sagesse
divine est communiquée, donnée comme "esprit de sagesse" (cf. 7, 7) par Dieu aux hommes
qui sont spirituellement dignes de la recevoir (cf. 8, 21-9, 10). On notera que dans le
passage que nous avons cité, la Sagesse n’est pas présentée elle-même comme une énergie
de Dieu, mais comme "un miroir sans tache de l’énergie de Dieu". On remarquera en
revanche que cette dernière expression est associée et mise en parallèle avec les
expressions: "reflet de la lumière éternelle", et "image de Sa bonté", la lumière et la bonté
apparaissant ainsi comme des formes de l’énergie divine. L’utilisation, dans ce contexte,
des notions d’ "effluve (ἀτμίς)" (de la puissance de Dieu) et d’ "irradiation (ἀπόρροια)"
(de la gloire du Tout-Puissant) est également digne d’attention.
1. Voir l’introduction au livre de la Sagesse dans l’édition de la TOB (Traduction œcuménique de la
Bible), Paris, 1991, p. 2101.
2. C’est l’avis aussi de l’auteur de l’introduction au livre de la Sagesse dans l’édition de la Bible de
Jérusalem, Paris, 1961, p. 868.
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2. Le Nouveau Testament.
Dans le Nouveau Testament, le mot energeia et ses corrélats se rencontrent surtout
dans les épîtres de saint Paul.
C’est le verbe ἐνεργέω que l’on rencontre avec la plus grande fréquence, avec,
dans la plupart des cas, le sens d’opérer, agir, faire, accomplir.
Les sujets de ce verbe sont très divers.
Ils peut s’agit d’attitudes spirituelles, négatives ou positives. Il peut s’agir des
passions : "lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi
opéraient (ἐνεργεῖτο) dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la
mort" (Rm 7, 5); ou au contraire des vertus : "Car, en Jésus Christ, ni la circoncision ni
l’incirconcision n’a de valeur, mais la foi qui est opérante (ἐνεργομένη) par la charité"
(Ga 5, 6). Il peut s’agir de la mort ou de la vie : "Ainsi la mort opère (ἐνεργεῖται) en nous,
et la vie [opère] en vous" (2 Co 4, 12).
En 1 Th 2, 13, il s’agit de la parole de Dieu : "nous rendons continuellement
grâces à Dieu de ce qu’en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre,
vous l’avez reçue, non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est
véritablement, comme la parole de Dieu, qui opère (ἐνεργεῖται) en vous qui croyez". Le
verbe energeô désigne ici une action continue (donc une certaine activité) qui a des effets
que n’aurait pas une parole ordinaire, et qui relève donc de la grâce, d’une grâce présente et
agissante en l’homme.
En Ep 4, 15-16, le mot energeia se rapporte aux différents membres du corps du
Christ: "professant la vérité dans la charité, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le
chef, Christ. C’est de Lui, et grâce à tous les liens de Son assistance, que tout le corps, bien
coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon l’énergie
(κατ᾽ἐνέργειαν) qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la
charité". Le mot energeia est ici ambigu, et les traductions de ce passage sont très diverses.
Il peut désigner, dans un sens commun et naturel, la force nécessaire au développement de
chaque membre. Il peut aussi avoir en vue une croissance proportionnelle à l’activité de
chaque membre. Mais le contexte autorise aussi à comprendre qu’il désigne la grâce reçue
du Christ dont chaque membre, à sa mesure, a besoin pour sa croissance.
Dans deux passages, le verbe energeô et le nom energeia se rapportent à une
activité ou une opération de Satan, qui pousse certains hommes à résister à l’œuvre du
Christ: "le prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui opère (ἐνεργοῦντης) maintenant
dans les fils de la rébellion" (Ep 2, 1-2), ou qui prépare la venue de l’Antéchrist: "le
mystère de l’iniquité opère (ἐνεργεῖται) déjà" (2 Th 2, 7). Dans la suite de ce dernier
passage, le mot energeia est utilisé pour désigner l’opération par laquelle Satan produira
l’apparition de l’Antéchrist: "L’apparition de cet impie se fera, par l’opération
(κατ᾽ἐνέργειαν) de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges
mensongers" (2 Th 2, 9).
Mais dans la plupart des passages ou le verbe energeô apparaît, il se rapporte à une
opération de Dieu.
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Il peut désigner ce que Dieu accomplit en général: "En lui nous sommes aussi
devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de Celui qui opère
(ἐνεργοῦντος) toutes choses d’après le conseil de Sa volonté" (Ep 1, 11). Il désigne aussi
l’opération de Sa grâce en général ou dans un but particulier.
En Ph 2, 13, saint Paul affirme: "c’est Dieu qui opère (ἐνεργῶν) en vous le
vouloir et l’opérer (τὸ ἐνεργεῖν), selon Son bon plaisir". Il témoigne de l’action de la
grâce en l’homme, qui oriente et met en œuvre sa volonté et est la source de sa propre
activité. Ce texte dit peut de choses, mais nous indique toute de même que la distinction des
personnes (Dieu - vous) mais aussi des natures : si l’opération en tant que mise en œuvre
de l’activité revient à Dieu, "le vouloir" et "l’opérer" restent ceux de l’homme. Ce passage
est à rattacher, quant à son sens, à un passage de l’épître aux Galates: "si je vis, ce n’est
plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi" (Ga 2, 20). Il recevra par la suite, chez certains
Pères, lorsque le vocabulaire aura été précisé, une explication "technique" qui permettra
d’en élucider le sens et de résoudre l’apparente contradiction qu’il comporte: saint Maxime
le Confesseur, par exemple, expliquera que les saints, ayant renoncé à leur énergie propre et
fait place en eux à l’action de l’énergie divine, ont leurs facultés (ou "puissances") mues par
celle-ci.
En Ep 3, 20, saint Paul note, d’une manière très générale, en se référant à l’action
de la grâce, que Dieu: "peut faire par [Sa] puissance qui opère en nous (κατὰ τὴν
δύναμιν ἐνεργομένην ἐν ἡμῖν), infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou
pensons". En Ga 2, 8, il est question de l’opération de la grâce divine dans un but
particulier: "Celui qui a opéré (ἐνεργήσας) en Pierre pour faire de lui l’apôtre des
circoncis a aussi opéré (ἐνεργησεν) en moi en faveur des païens".
Comme le suggère déjà le passage d’Ep 3, 20 précédemment cité, le verbe energeô
peut désigner plus particulièrement l’accomplissement de miracles. En Ga 3, 5, saint Paul
demande: "Celui qui vous accorde l’Esprit et qui opère (ἐνεργῶν) des miracles parmi
vous, le fait-Il donc par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi?" En 1 Co, 12,
dans un passage bien connu où il est question des charismes octroyés par la Saint-Esprit,
l’Apôtre évoque "le don d’opérer des miracles (ἐνεργημάτα δυνάμεων)" (1 Co 12, 10).
En Col 2, 12, évoquant plus précisément le miracle de la résurrection, il utilise le
mot energeia, qui prend, dans la ligne des usages précédents du verbe energeô, le sens
d’opération: "ayant été ensevelis avec Lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en Lui
et avec Lui, par la foi en l’opération de Dieu (τὴς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ), qui l’a ressuscité
des morts".
Nous retrouvons le mot energeia dans un passage très important de l’épître aux
Éphésiens en rapport avec la résurrection et l’ascension du Christ, qui sont aussi des faits
miraculeux. Ils sont attribués à "l’énergie de la vigueur de [la] force" de Dieu, témoignant
de "l’infinie grandeur de Sa puissance", dont saint Paul souhaite que la connaissance soit
donnée par Dieu aux fidèles: "que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire,
vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans Sa connaissance, et qu’Il illumine les
yeux de votre cœur, pour que vous sachiez [...] quelle est envers nous qui croyons l’infinie
grandeur de Sa puissance (τὴς δυνάμέως), se manifestant selon l’énergie de la vigueur de
Sa force (κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ). Il l’a fait opérer
(ἐνήργηκεν) en Christ, en Le ressuscitant des morts, et en Le faisant asseoir à sa droite
dans les lieux célestes" (Ep 1, 17-20). L’expression "selon l’énergie de la vigueur de Sa
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force" est compliquée dans la mesure où elle rassemble trois termes voisins auxquels
s’ajoute celui de puissance, qui est placé juste avant3. Les traductions varient, en
simplifiant. Celle de la Bible de Jérusalem omet le mot energeia: "selon la vigueur de Sa
force, qu’Il a déployée la personne du Christ". Celle de la TOB le met en quelque sorte en
valeur par une apposition: "Son énergie, Sa force toute-puissante, Il les a mises en œuvre
dans le Christ". Le mot energeia, ici, ne signifie sans doute pas "énergie" au sens actuel et
ordinaire du terme; il ne signifie pas non plus "force", car ce mot se trouve déjà dans
l’expression et il serait alors doublé inutilement. On peut à la rigueur l’entendre dans le
sens où on le trouve par ailleurs d’ "opération", laquelle signifie cependant ici plus qu’une
simple activité ou un simple acte, et semble avoir un certain degré d’objectivation.
On retrouve le mot energeia associé à la notion de puissance en Col 1, 28-29:
"C’est Lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute
sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. C’est à quoi je
travaille, en combattant selon Son énergie (κατὰ τὴν ἐνέργειαν), qui agit
(ἐνεργουμένην) puissamment (ἐν δυνάμει) en moi." Il n’est pas possible ici de
comprendre le mot energeia comme une simple opération, ou plus généralement comme
une activité ; on aurait alors une redondance : son opération qui opère. On doit en revanche
admettre, comme précédemment, que l’energeia a dans ce contexte un certain degré
d’objectivation. Il est possible de l’entendre ici comme désignant une certaine force
(puisqu’elle permet de combattre) venant de Dieu. On peut donc dire ici que l’energeia
désigne la grâce divine, communiquée à l’homme. Si, par récurrence, nous reportons ce
sens au passage précédent, on constate qu’il s’y applique assez bien.
On remarquera pourtant que, en Ep 3, 7, la grâce est distinguée de l’énergie,
apparaissant comme un effet ou une manifestation de celle-ci: "j’ai été fait ministre [des
païens] selon le don de la grâce de Dieu, qui m’a été accordée par l’énergie de Sa puissance
(κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ)". Cela s’explique cependant par le fait que
dans cette phrase, le mot energeia a plutôt le sens d’opération.
Dans les trois passages précédents en tout cas, le mot energeia a en outre la
connotation d’efficacité. Cette connotation est évidente dans certains termes qui lui sont
apparentés, que l’on trouve par exemple lorsque saint Paul affirme: "une porte grande et
[d’un accès] efficace (ἐνεργής) m’est ouverte, et les adversaires sont nombreux" (1 Co 16,
9), ou encore: "Je demande que ta participation à la foi soit efficace (ἐνεργής) pour la
cause de Christ" (Phm 6).
Le mot energeia lui-même, dont nous avons vu précédemment qu’il était
rapproché des notions de puissance et de force, est parfois utilisé dans le sens de pouvoir.
Ainsi lorsque saint Paul, en Ph 3, 21, évoque le Seigneur Jésus Christ, "qui transformera le
corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir
(κατὰ τὴν ἐνέργειαν) qu’Il a de s’assujettir toutes choses".
En 2 Th 2, 11-12, le mot energeia est porteur des connotations précédentes.
Évoquant ceux qui seront séduits par l’Antéchrist parce qu’ "ils n’ont pas reçu l’amour de
la vérité pour être sauvés", l’Apôtre note que Dieu leur enverra "une puissance
(ἐνέργειαν) d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n’ont
3. Cf. E. Fascher, "Energeia", Reallexikon für Antiker und Christentum, 5, 1962, col. 22.
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pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés". Le mot, dans ce
contexte témoigne plus d’une opération miraculeuse de Dieu, mais qui a pris une certaine
forme objective en se communiquant, qui demeure pour un certain temps en ceux qui l’ont
reçue et qui a par elle-même le pouvoir de produire certains effets. Il s’agit ici
apparemment d’un effet négatif (l’égarement) opposé à la vertu de discernement, mais en
fait cet effet est positif par son origine et sa finalité: il manifeste la Justice de Dieu.
Nous retrouvons le verbe energeô utilisé dans un contexte analogue, mais
immédiatement positif: celui des charismes du Saint-Esprit distribués par Lui aux fidèles.
En 1 Co 12, 11, saint Paul enseigne qu’ "un seul et même Esprit opère (ἐνεργεῖ)
toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut". En 1 Co 12, 4-6 ,
il affirme qu’ "il y a diversité de dons, mais le même Esprit; diversité de ministères, mais le
même Seigneur; diversité d’opérations (ἐνεργημάτων), mais le même Dieu qui opère
(ἐνεργῶν) tout en tous."
Ces deux passages appellent plusieurs remarques.
D’une part, les dons ou charismes ne sont pas ici présentés sous une forme
objectivée, mais d’une façon dynamique, du point de vue de leur rapport avec l’opération
divine qui les produit et les communique. D’autre part, saint Paul, en même temps qu’il
insiste sur la diversité des charismes, insiste sur l’unicité du Donateur, soulignant ainsi que
Celui-ci ne Se divise pas non seulement dans Ses dons, mais dans les opérations par
lesquelles Il les communique.
Ce dernier point sera non seulement évoqué mais développé ultérieurement par
plusieurs Pères dans leurs réflexions sur les énergies divines et ce passage de saint Paul
acquérera une valeur de référence particulière.
Parallèlement à l’affirmation de l’unicité du Donateur par rapport à la multiplicité
de ces dons, plusieurs Pères affirmeront l’unité d’activité, d’opération ou d’énergie des trois
Personnes divines par rapport à leur diversité hypostatique et à la différence de leurs
manifestations et de leurs missions particulières. Un passage de l’Évangile de Jean servira
sur ce point de référence, bien qu’il ne comporte pas le verbe energeô ni le mot energeia, et
bien qu’il ne concerne que le Père et le Fils: "Jésus leur répondit: "Mon Père agit
(ἐργάζεται) jusqu’à présent; moi aussi, j’agis (ἐργάζομαι)." Jésus reprit donc la parole,
et leur dit: "En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire (ποιεῖν) de Luimême, Il ne fait que ce qu’Il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait
(ποιοῦντα) pareillement"" (Jn 5, 17-19).
Un autre passage, extrait de l’épître aux Romains, acquérera lui aussi valeur de
référence dans la théologie des énergies divines: "La colère de Dieu se révèle du ciel contre
toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car
ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, Sa puissance éternelle et Sa divinité, se voient
comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans Ses ouvrages. Ils
sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne L’ont point glorifié comme Dieu,
et ne Lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur
sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d’être sages, ils sont devenus
fous; et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l’homme
corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles" (Rm 1, 19-23). Le passage
central est celui du verset 20: "les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa
divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans
ses ouvrages". Bien que ce texte ne comporte ni le verbe energeô ni le mot energeai, ce
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passage est une réminiscence manifeste d’un passage du livre de la Sagesse (Sg 13, 1-5). Il
y est question, là comme ici, du fait que les qualités de certaines créatures font connaître
certaines qualités ou attributs de Dieu. Dans le texte du livre de la Sagesse, on trouve l’idée
d’un rapport analogique entre les créatures et Dieu, certaines particularités des créatures se
trouvant à un degré éminent en Dieu. Dans le texte de l’épître aux Romains, on trouve
plutôt l’idée que certaines qualités des êtres créés reflètent certaines qualités ou propriétés
divines (ici désignées par les termes "perfections invisibles", "puissance", "divinité") parce
que celles-ci sont, à un certain degré et d’une certaine façon, présentes en elles. Certains
Pères, nous le verrons, désigneront ces qualités ou propriétés divines, communiquées dans
une certaine mesure à la création et manifestée par elle comme des "énergies", voulant ainsi
souligner leur caractère actif, mais voulant aussi les distinguer de l’essence divine
incommunicable.
Après avoir passé en revue, dans les Écritures, les textes mêmes où sont utilisés le
mot energeia et les formes conjuguées du verbe energeô, il est impossible d’en dégager une
théologie élaborée des énergies divines, de même qu’il est impossible de dégager une
théologie trinitaire ou christologique aussi précise que celle qui a été élaborée, au cours des
siècles, grâce à des concepts qui ont formés à cet effet.
Néanmoins, nous pouvons tirer de ces textes, grâce aux différentes connotations
que ces termes y reçoivent, quelques indications précieuses quant au sens de la notion
d’énergie(s) divine(s) telle qu’elle sera utilisée ultérieurement par différents Pères de
l’Église.
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Жан-Клод Ларше
БОЖАНСКА ЕНЕРГИЈА У СТАРОМ И НОВОМ ЗАВЕТУ
Појам "Божанска енергија" (или "Божанске енергије"), који заузима значајно
место у православном богословљу и духовности, често су критиковали латински
богослови који су, супротстављајући се паламитском богословљу, час истицали да он
представља проналазак Светог Григорија Паламе, час да потиче из новоплатонизма.
Међутим, овај појам не само да се може наћи у делима неких ранијих Светих
Отаца већ је присутан и у Светом Писму. Иако се заправо у Старом и Новом Завету
не помиње често, захваљујући различитим конотацијама које ту добија, могуће је
уочити неке драгоцене назнаке које омогућавају да се боље схвати његова каснија
употреба у делима Светих Отаца.
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ST. GREGORY OF NYSSA'S CONCEPT OF HYPOSTASIS
Abstract: Contrary to what some scholars seem to have held, in the Cappadocian
Fathers there can be no ontology of the Trinity. God, according to the Cappadocians,
transcends every possibility of being grasped by the human mind. The terminology of ousia
and energeia is therefore conceived as a human strategy of speaking of God economically
with a view to problems that originated with the Eunomian and Apollinarian controversy.
Gregory's approach to this kind of language is rather pragmatic, and he stresses the
importance of regulating all talk of God by the sense (or experience) of what is proper or
dignified to say.
Keywords: Capadocan Fathers, hypostasis, energeia, Eunomian and Apollinarian
controversy
The concept of hypostasis is important for the dogmas of the Trinity and the
Incarnation. According to Grillmeier, the Christology of the Cappadocian Fathers suffers
from an "insufficient definition of the relationship between substance and hypostasis
(prosopon). [...] in effect they still remain in the realm of material categories as a result of
their philosophical starting point [...]."1 The philosophical startingpoint, as Grillmeier sees
it, is to be sought in Stoic philosophy.2 According to the Stoics, the primary subject
(uJpokeivmenon) is unqualified matter which could be qualified into a secondary subject
through common and proper qualification. If we add the common quality we arrive, for
instance, at the species, if we further add the proper quality we arrive at the individual
thing.3 Because it depends on this background, the Cappadocian doctrine of hypostasis is,
according to Grillmeier, incomplete.4 It neglects the "personal" element and is more suited
to the analysis of things than of "persons". The Cappadocian fathers, according to
Grillmeier, "remain fast in a realm which we may describe as individuality." According to
Grillmeier, this verdict is especially true of St. Gregory of Nyssa. I shall return to a
discussion of Grillmeier's verdict at the end of this paper.
I find that Grillmeier could only reach his conclusions by certain methodical
errors. I agree that in several of his works St. Gregory of Nyssa commits himself to the
definition of hypostasis or person as "essence with properties" (oujsiva meta; ijdiwmavtwn), a
formula which resounds of Stoicism. In order to reach a sound evaluation about this
concept of hypostasis, however, I think it is important both to determine accurately the
character of the theological and Christological problems addressed by St. Gregory in these

1 Grillmeier (1975) p. 369.
2 Grillmeier (1975) p. 372 f.
3 Cf. Long and Sedley (1992) vol. 1, p. 172 and 168, text E (Greek text in vol. 2, p. 172, text E).
4 Cf. Grillmeier (1975) p. 375.
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writings, and to establish his method. Unfortunately, neither is done by Grillmeier in
connection with this definition. It is a dubious procedure to take a given concept out of the
context in which it was defined and set it to uses it was not designed for. In this paper I
shall analyze St. Gregory's concept of hypostasis with regard to these questions: what kind
of problems was his definition designed to cope with, and what kind of procedure or
method did St. Gregory employ to work out his definition of hypostasis as "essence with
properties"? Is this definition helpful in solving his problems? To what degree does St.
Gregory's concept suit Christological dogma?
I am not going to sketch the history of the theological and Christological
controversies in the 4th century. We should keep in mind that the Cappadocians, when they
were engaged in controversy, fought on two fronts, viz. against Neo-arian theology,
especially as represented by the Eunomians, and against the Christology of Apollinarius.
The controversy over Neo-arian theology was, of course, a Christological (and
Pneumatological) controversy as well, because it concerned the relationship between the
Father and the Son (and the Spirit) and turned on the ontological status of the Son (and the
Spirit) as a divine being. The Cappadocian idea, as expressed, in casu, in the writings of St.
Gregory of Nyssa, was that the Son and the Spirit are of the same essence or nature as the
Father according to divinity. For this reason the Cappadocians became spokesmen for the
terminology of essence and hypostasis or person, and confessed the one essence and the
three hypostases as the correct understanding of the Nicene faith. Now, this doctrinal
confession underlies several small writings by St. Gregory of Nyssa: Ad Petrum fratrem de
differentia usiae et hypostaseos (hereafter Ad Petrum), Ad Graecos ex communibus
notionibus (Ad Graecos), Ad Ablabium quod non sint tres dei (Ad Ablabium), Adversus
macedonianos de spiritu sancto (Adversus macedonianos), Ad Eustathium de sancta
trinitate (Ad Eustathium) and Ad Simplicium de fide (Ad Simplicium). 5
I am not going to analyze all these texts. I shall only comment on three of them,
viz. Ad Petrum, Ad Graecos and Ad Ablabium, because the main ideas are easily seen in
them. The problem faced by St. Gregory is the correct understanding of the Christian
doctrine of God, as one according to essence and as three according to hypostatic existence.
Christologically speaking, he tries to establish philosophically the identity of Christ as a
divine person of the same essence or nature as the Father. Now, how are we to understand
such a confession of God? This whole doctrine requires a clarification of the two key-terms
essence (oujsiva) and hypostasis (uJpovstasi"). In this connection the Ad Petrum shows itself
as a work of primary importance, because in it St. Gregory, from a certain methodical
angle, explains the meaning of the two important terms.
It is almost always difficult to delineate exact borders between logic, epistemology
and ontology in ancient philosophy. If one tries to make such distinctions one should be
careful not to misrepresent the actual doctrine of the ancients because they do not always
respect our classifications. In Ad Petrum St. Gregory does not define in any deep sense the
ontological content of the concepts of essence and hypostasis, rather he tries to delimit two
concepts from a semantic and logical point of view. He starts with the words we use when
we speak about things, and points out a certain difference between two sets of ojnovmata. (i)
The first set has a more universal (kaqolikwvtera) meaning (shmasiva), and is predicated of
5 The Ad Petrum, which was earlier held to be the 38th letter of St. Basil, is now considered to be by
St. Gregory, cf. Quasten (1994) p. 281 and Turcescu (1997) p. 63. For Ad Petrum I have used the
Greek text of St. Basil: The Letters, with an English translation by Roy J. Deferrari, vol. 1, London
1926 (Loeb). For other works I have used the text edited by F. Mueller, Gregorii Nysseni Opera
Dogmatica Minora, Pars I, Leiden 1958.
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subjects that are plural and numerically various. An example is "man":6 "For he who says
this, points (refers) with the name to the common nature and does not use the utterance to
circumscribe the particular man who in a special way would be known by the name." Peter
is not more "man" than Andrew, John and James. "The communality of the signification",
i.e. the common meaning, St. Gregory says, extends to all alike that are included under the
same term (o[noma). Further, we need a certain "dividing mark" (uJpodiastolhv) by which we
would recognize (ejpignwsovmeqa) not the universal "man", but Peter and John. I shall return
to the interpretation of this "dividing mark" below.
(ii) The second set of terms has a more specific reference (ijdikwtevran e[cei th;n
e[ndeixin).7 It is not the common nature which is contemplated by the meaning of such
words,8 but something circumscribed, which, when considered according to its special
property, has nothing in common with what is of the same kind, St. Gregory says.
Examples are "Paul" and "Timothy". An utterance (fwnhv) like "Paul" has no reference to
the common nature. Such terms separate certain things from the common meaning (for
instance of "man") and circumscribe them by the name applied.
From the methodical background of this distinction between terms which are
predicated with different signification, St. Gregory works out the difference between
essence and hypostasis.
If contemplation is turned from the common to "the differentiating properties",9
the definition (lovgo") by which each thing is known will not in all respects agree with that
which defines an other, even if they both have the common element, St. Gregory says. The
common element, I believe, must be the signification of the human essence. Here there
seems to occur something which is not absolutely clear. We saw above that terms with a
specific reference ("Paul") denote something which have nothing in common with what is
of the same kind. I think St. Gregory has two different procedures in mind here. On the one
hand, we could hold that the meaning of the term "Paul" would be an enumeration of
elements which constitute something quite unique. This enumeration does not contain any
of the elements that we would enumerate for the meaning of the term "Peter". No common
element is mentioned, no term with a universal meaning enters this definition. On the other
hand, we could define the particular by giving the universal term and then add the
accidental elements to it: Paul is the man who was converted on the road to Damascus, etc.
This definition contains the common element. Both the proper name and its meaning (to;
shmainovmenon) or definition (oJ lovgo") refer to the same thing (Paul).
The point in all this must be that this meaning or definition of a particular, even if
it contains the term denoting the essence, is primarily an enumeration of non-essential
properties which in each instance gives a unique combination by which, for instance, Paul
is known as Paul. The definition of, let us say, Timothy contains another combination of
such properties. It would be reasonable to say that the definitions will not agree in all
respects, because even though the essence is mentioned and some of the special properties
might be the same, the one definition will contain properties which do not turn up in the
other.
I mentioned above "the dividing mark" by which we would recognize, not the
6 Ad Petrum (Loeb) p. 197: oJ ga;r tou`to eijpwvn, th;n koinh;n fuvsin dia; tou` ojnovmato" deivxa",
ouj perievgraye th`/ fwnh`/ tovn tina a[nqrwpon, to;n ijdivw" uJpo; tou` ojnovmato" gnwrizovmenon.
7 Ad Petrum (Loeb) p. 198.
8 di∆ h|" oujc hJ koinovth" th`" fuvsew" ejnqewrei`tai tw`/ shmainomevnw/
9 ta; ijdiavzonta [...] di∆ w|n cwrivzetai tou` eJtevrou to; e{teron
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universal, but Peter and John. The Greek word is hJ uJpodiastolhv, which literally means a
slight stop "between words in speaking or reading", or "a mark to divide words from one
another".10 In this connection, I believe, it is employed for the difference or distinction
between common names and proper names. It is typical for some names, viz. those we call
common, to create through hearing an indefinite notion (ajovristo" e[nnoia) in the mind,
according to St. Gregory. Other names, viz. those we call proper, on the other hand,
connotes the subsisting nature of a particular thing.11 Here some important distinctions
should be noted. It seems to me that St. Gregory distinguishes between what we, from a
modern point of view, would call common terms and singular terms. A common term has
extension, and its extension is all those things which fall under its concept. This is exactly
what St. Gregory says about the common names: the common meaning of a common name
"extends to all alike who are arranged to be contained under the same name".12 The reason
why such a term makes an indefinite notion in the mind is not, I believe, because the
definition of an essence is not clear in itself. Rather it is because such terms have as
extension a plurality of instances which we do not comprehend. In short, there is no limited
reference to just this or that concrete thing.13 A singular term, on the other hand, has
reference, its reference being the existing thing to which the name points. St. Gregory says
that proper names have e[ndeixi", "indication", which, I believe, amounts to the same.14 He
also says that by saying the name "Paul", one has pointed to (e[deixen) a subsistent thing.15
So far we can say that an hypostasis is the existing thing which is the referent of a singular
term. An essence, on the other hand, is the extension of a common term, an abstract idea
and no existing thing.
However, in connection with the common names there is an ambiguity in St.
Gregory's text. Common names not only have extension, they also have reference. He says
that the name "man" refers (deivxa") to the common nature (hJ koinh; fuvsi").16 How could
this be? According to St. Gregory, the common name or its definition (concept) are not
existing things. The meaning of the common name is not indicative of concrete subsistence
(stavsi").17 On the other hand, we shall soon see that the predication of the definition of the
common name on several particulars implies that these particulars are of the same essence
(oJmoouvsioi). I think this could be explained by what could be called St. Gregory's realist
doctrine of universals. He argues that if several beings are put together, such as Paul,
Silvanus and Timothy, and we search for the definition (lovgo") of the human essence, the
definition of one of these beings will not differ from the definition of the other. The
definition of the human essence of Paul will be the same as the definition of the human
essence of Timothy. Those beings which are described (uJpografovmenoi) by the same
10 Cf. Liddell and Scott.
11 Ad Petrum (Loeb) p. 200.
12 Ad Petrum (Loeb) p. 198: oJmoivw" ejpi; pavnte" tou;" uJpo; to; o[noma tetagmevnou" cwrou`sa
13 I believe this is the meaning of "indefinite notion" in this context. It should be noted, however, that
according to St. Gregory, we have no adequate knowledge of a created being in itself, cf. Contra
Eunomium, ed. Jaeger (vol. 1, 1960), lib. II, p. 250, 3 ll. Even if this is so, we are at least able to
understand the meaning of the words that are combined in the formula of the definition.
14 Ad Petrum (Loeb) p. 198.
15 Ad Petrum (Loeb) p 200: oJ de; Pau`lon eijpw;n e[deixen ejn tw/` dhloumevnw/ uJpo; tou` ojnovmato"
pravgmati uJfestw`san th;n fuvsin
16 Ad Petrum (Loeb) p. 196.
17 Ad Petrum (Loeb) p. 200.
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definition of essence, are of the same essence with one another (ajllhvloi" oJmoouvsioi), a
statement which reasons from a certain logical to an ontological fact: if the same definition
is predicated of two or more existent beings, then these beings are in existential fact of the
same essence. There occurs in St. Gregory's thought an interesting move from semantics
and logic to ontology.
St. Gregory has what we could call an exemplarist doctrine, i.e. a doctrine of
divine Ideas. According to his In hexaemeron God saw everything He wanted to create
"before" (not in the temporal sense, of course) their actual creation, and He brought it forth
by "the word of power" (oJ th`" dunavmew" lovgo").18 In De perfecta christiani forma St.
Gregory speaks about divine thoughts (nohvmata) which are actualized in the great wonders
of creation through Christ, the Power of God.19 The realism of St. Gregory is shown when
he speaks about what results from these divine pre-conditions. The divine Idea for human
nature is expressed in the creation of the first man, Adam.20 In accordance with divine
foreknowledge the whole fullness of humanity (to; th`" ajnqrwpovthto" plhvrwma) was
created and included in this first, concrete individual. Of course, Adam is not a universal.
On the other hand, immanent to his concrete being a man, is the common human nature, a
nature which becomes present to every particular human after Adam. St. Gregory thinks
that common names as defined are semantic "entities" which could be predicated of
particulars. These predicates, however, refer to something basic to the particulars, viz. to
the essence or nature which is immanent to their being and which is an expression of God's
creative Idea. An essence, consequently, is not only the extension of a common term, but
the common nature which exists as the basic ontological structure of beings. It is that which
gives beings identity according to kind (species), i.e. that without which something would
lose its character of being of such and such a kind.
To summarize St. Gregory's position: he thinks that there are two kinds of names
(ojnovmata). One kind is distinguished by creating an indefinite notion in our minds. This
indefiniteness has to do with the noun's not referring to one definite thing, but extending to
many particulars. These names stand for what is called the oujsiva or essence. The definition
of the name may be predicated of all the particulars to which the name extends, and these
particulars exist in actuality as being of the same essence. Another kind of name is
distinguished by creating a definite idea in our mind. Such names become definite when
they are immediately understood to refer to beings in the world. These names stand for
what is called the uJpovstasi". A definition of such a name will be a definition of the
particular to which the name refers, and this definition will contain several special
properties which, at least in combination, will characterize one being in distinction from the
other.
St. Gregory gives an example from the Scriptures to illustrate the relation between
essence and hypostasis.21 An hypostasis, he says, is that in which the common and
uncircumscribed is circumscribed by the special properties of the thing. Job is described as
a man, but this is immediately qualfied as a some one (ti"). If we are to understand the
subject we are talking about, we must grasp this some one as characterized by particular
notes of identity, such as a place, points of character "and such external adjuncts to

18 In hex. PG 44: 72b.
19 De perf. PG 46: 260b.
20 Cf. De hominis opificio 16.15-18, PG 44: 185a ff.
21 Ad Petrum (Loeb) p. 200.
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differentiate him and separate him from the common meaning (of "man")".22 The point
here is that we want to grasp a certain particular, viz. Job. We may predicate the common
noun "man" or the definition of "man" on him, and say that "Job is a man", but then we
would not be able to distinguish him from other men. The man Job must be separated from
other men as some one who is qualified by certain predicates if we are to arrive at a definite
understanding of the hypostasis. The logical subject of the attribution is the man Job, and to
this we add certain qualifying predicates, such as place ("in the land of Uz"), ethical
qualities ("and that man was perfect and upright, and one that feared God, and shunned
evil"), relations ("there were born unto him seven sons and three daughters"), etc. (Job 1; 1
ff.). Then we will arrive at the hypostasis. It seems obvious that according to St. Gregory an
hypostasis could be defined as "an essence with properties", but it is important to remember
that this definition is from the semantic and logical point of view, he has not primarily
made an ontological or anthropological point.23
The semantics and logic developed so far are transfered to trinitarian theology. St.
Gregory distinguishes between what is conceived as common and what is conceived as
distinctive marks of the three hypostases. What thought (e[nnoia) suggests as the mode of
being of the Father (pw`" to; ei\nai tou` Patrov"), i.e. as His essence, should in a like
manner be thought as being the essence in the case of the Son and the Spirit.24 The formula
(lovgo") expressing uncreated and incomprehensible being, is predicated as one and the
same for the Father, the Son and the Holy Spirit. We are not able to get, however, a definite
concept (novhma) of this nature which is beyond all conceptions.
In the Ad Ablabium St. Gregory explains this a bit further. Names invented by
custom (sunhvqeia) or handed down by Scripture, help us to understand "conceptions of
what is around the divine nature" (tw`n peri; th;n qeivan fuvsin nooumevnwn), but they do
not include the meaning of that nature itself.25 There is no interpretation or explanation
(eJrmhneiva) of the divine nature in any of the names we apply to God. Our appellations
(proshgorivai) are formed from knowledge not of what He is, but of what He does, i.e. of
His activities (ejnevrgeiai).26 St. Gregory offers some examples:27 the deity is
"incorruptible" and a "giver of life". Our idea of "incorruptible" is that being is not resolved
into decay, St. Gregory says, and therefore, when we say that God is incorruptible, we
mean that His nature does not suffer corruption. We do not, however, say what it is (tiv dev
ejsti) that does not suffer corruption. Likewise, when we say that God is the giver of life,
the meaning of the term shows what He gives, but we gain no knowledge of that which
gives it. Created beings, consequently, are not able to gain knowledge of the divine nature
or essence in itself.
Since the essence is unknowable, St. Gregory points out certain distinctive marks

22 Ad Petrum (Loeb) p. 202: kai; o{sa tw`n e[xwqen sumparalhfqevnta cwrivzein aujto;n kai;
ajfista`/n e[melle th`" koinh`" shmasiva"
23 Turcescu (1997) p. 76 (cf. pp. 74-77) takes the Job-example as an illustration of the Porphyrian
doctrine that individuals are bundles of properties. Even though I believe this bundle-doctrine was
known to St. Gregory, I think that the present text does not move beyond the idea of a particular as
"an essence with properties". The reason is that the properties predicated have a subject, viz. the
instance of humanity which through the predicates is qualified as Job, a certain man.
24 Ad Petrum (Loeb) p. 202.
25 Ad Ablabium, ed. Jaeger (vol. 3.1, 1958, Mueller), p. 42-43.
26 Ad Ablabium, ed. Jaeger (vol. 3.1, 1958, Mueller), p. 44.
27 Ad Ablabium, ed. Jaeger (vol. 3.1, 1958, Mueller), p. 43-44.
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of the divinity. He cannot define its common being. He searches for the "marks by which
the hypostases are known" (ta; gnwrivsmata).28 The mark of the Son is that "He shines
forth alone and by only-begetting from the unbegotten light" (movno" monogenw`" ejk tou`
ajgennhvtou fwto;" ejklavmya"). The Spirit is known in that He proceeds (ejkporeuvetai)
from the Father, that He is known after the Son and together with the Son, and that He has
His subsistence from the Father.29 The Father is the cause (aijtiva) of the Son and the Spirit,
and is Himself known in the mark of being Father and in that He derives His subsistence
from no cause.30
I think we arrive at the following picture: when we say "God" this common term
extends to the nature of the three, it even refers to this nature held in common (they are
oJmoouvsioi). When we say Father, Son and Holy Spirit, we have a more definite idea in our
minds and we refer by the names to distinctive hypostases.31 The meaning of the proper
names or terms are known when we understand the gnwrivsmata, "the marks by which the
things are known", marks like being unbegotten and being a cause, being only begotten and
proceeding.
St. Gregory's method in the Ad Petrum is to know things by means of their names.
He reasons from what we say (i.e. names, terms) and understand (i.e. definitions) to what is
the structure of being. For those who search his tract to find a doctrine of essence and
hypostasis or a penetrating analysis into the basic ontological structure of being-anhypostasis, the result is rather meagre. But then we should remember that St. Gregory
actually wanted to do something else, viz. to define the distinction between two concepts
that are necessary to grasp if the Christian doctrine of the Trinity is to have any chance of
being understood. From this point of view, an hypostasis is an "essence with properties"
(oujsiva meta; ijdiwmavtwn), and Grillmeier seems to be correct when he says that this is to
"remain fast in a realm which we may describe as individuality". Professor Wesche
characterizes the Cappadocian view in the following way:32
In the Cappadocian application of hypostasis — to denote each member of the
Trinity — hypostasis is associated with the characteristics or properties that distinguish
each hypostasis from the other two divine hypostases. Understandably, this process looks
on the outside of the hypostasis, and describes the personal characteristics or properties
which distinguish each member of the Trinity.
St. Gregory's analysis looks on the externals, and this is seen by Grillmeier as a
shortcoming, but why should that be? Maybe St. Gregory was quite conscious about his
procedure, and maybe he did not want to focus on anything other than this "outside". We
shall return to this problem at the end of the paper.
The distinction which St. Gregory has defined between essence and hypostasis is
designed to give an understandable explanation of the Christian doctrine of the Trinity.
However, his explanation involves him in the problem of "why not three gods?" This
problem is presented in a perspicuous way in the Ad Ablabium. Since custom (sunhvqeia)
admits it, there can be no absurdity involved (oujde;n a[topon) in calling three entities of the
28 Ad Petrum (Loeb) p. 206.
29 Ibid.
30 Ibid.
31 I do not think St. Gregory would admit that we have knowledge in any basic sense of the being of
a divine person. What he actually admits is that, relatively speaking, we have a more definite idea in
mind when we speak of God the Father, than when we speak of God.
32 Wesche (1994) p. 39.
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same nature, for instance Peter, James and John, three men.33 On the other hand, since the
mystical dogmas confess three divine hypostases with no difference of nature between
them, why are we not allowed to speak of three gods? St. Gregory develops two sets of
arguments to attack this problem. One of them is based on the idea of correct and incorrect
use of terms, the other argument is of a more ontological kind.
(1) The argument from correct and incorrect use of terms is developed in both Ad
Graecos and Ad Ablabium. There have been different opinions about what is the focus of
Ad Graecos. According to Stramara, it is "A treatise primarily explaining the term
provswpon, not the theological metaphysics of uJpovstasi" and oujsiva ".34 Stramara is not in
complete agreement with Hübner then, who, according to Stramara, says that the primary
focus is the distinction between oujsiva and uJpovstasi".35 It is not exactly clear what
Stramara's point is, but he seems to think that in Ad Graecos we find a concept of "person"
as rational or spiritual being. Unfortunately, I cannot see this at all. It seems obvious to me
that the treatise is concerned with the problem of "three gods", and that St. Gregory's topic
is the distinction between essence and person or hypostasis. There is nothing in the work
which suggests that the author finds any difference between the connotations of provswpon
and uJpovstasi". Whether such a difference may be found in other works, I would not say.
In Ad Graecos St. Gregory's method is mainly the same as in Ad Petrum, but he
fluctuates more between the semantic-logical and the ontological points of view. St.
Gregory addresses the problem from the point of view of the distinction between hypostasis
and essence. The term "God" signifies the one essence of the Holy Trinity, and therefore we
are not allowed to say God and God and God, as if the three hypostases were three gods,
because God is one both according to essence and terminology.36 The term "God" does not
accompany the persons (proswvpoi" de; oujc e{petai to; qeov"), i.e. is not predicated in a
plural sense in accordance with the number of persons.37 If we, according to St. Gregory,
do not call Peter, Paul and Barnabas three essences, so in the case of the Father, the Son and
the Holy Spirit we could not declare properly that they are three essences.38 As a
consequence, if the one essence of man and God is denoted respectively by the common
terms "man" and "God", then it follows that we should not speak of three men, nor of three
gods.39
According to St. Gregory, it is incorrect use of language to speak of three men
even though this is common parlance. The same idea is expressed in Ad Ablabium:40 "First
we say that it is a customary misuse to name those who are not divided by nature according
to the very name of their nature in the plural, and say that they are many men, which would
be much the same as to say that they are many human natures." St. Gregory thinks the truth
of this is demonstrated by the custom that when we address someone, in order to avoid
33 Ad Ablabium, ed. Jaeger (vol. 3.1, 1958, Mueller), p. 38.
34 Stramara (1996) p. 377.
35 Stramara (1996) p. 376.
36 Ad Graecos, ed Jaeger (vol. 3.1, 1958, Mueller), p. 19.
37 Ad Graecos, ed. Jaeger (vol. 3.1, 1958, Mueller), p. 23.
38 Ad Graecos, ed. Jaeger (vol. 3.1, 1958, Mueller), p. 21.
39 Ad Graecos, ed. Jaeger (vol. 3.1, 1958, Mueller), p. 23.
40 Ad Ablabium, ed. Jaeger (3.1, 1958, Mueller), p. 40: fame;n toivnun prw`ton me;n katavcrhsivn
tina sunhqeiva" ei\nai to; tou;" mh; dih/rhmevnou" th/` fuvsei kat∆ aujto; to; th`" fuvsew" o[noma
plhquntikw`" ojnomavzein kai; levgein o{ti polloi; a[nqrwpoi, o{per o{moiovn ejsti tw`/ levgein o{ti
pollai; fuvsei" ajnqrwvpinai.
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confusion, we do not call him by the name of his nature, because everyone of those who
hear might think that the call was for him, since the call was made by the common name of
nature and not by the proper appellation.41 Rather we separate the one whom we call from
the multitude by using his proper name. Obviously, proper names function in the way that
they single out one particular person, while common names have the function in ordinary
language that they have no particular reference. Normally they convey, as we have seen
above, a rather indefinite notion. The term "man" is predicated analogously with terms like
"people", "mob", "army" or "assembly", which in each case is singular, but what is
conceived by them is an indefinite plurality of things which fall under them, St. Gregory
says. According to his view, it is, however, impracticable to correct custom (sunhqeiva) —
habit is hard to change — since no harm results from the incorrect use of names in the case
of the lower nature. When it comes to the divine dogmas, on the other hand, the use of
terms is not longer so free from danger. Then we are not allowed to speak of three gods.
After having gone through this argument we should ask whether St. Gregory's
position is reasonable and tenable. On the one hand it seems a bit strange to say that an
almost universal custom of using common terms in the plural is strictly speaking mistaken
or a misuse of language. From this point of view, St. Gregory surely seems to be on thin
ice. Why could he not just say that this is custom, and as such it is correct, but when we
want to speak about God dogmatic insights require us to follow some other rules? I cannot
see that such a procedure would in any sense be harmful. St. Gregory, however, seems to
make a distinction between the structure of reality, on the one hand, and the use of language
on the other. The structure of reality, further, even though a difference must be made
between the perfection of the uncreated nature and the imperfection of created nature, has
certain common features. The relation between what is denoted by general terms and what
is denoted by singular terms if used correctly, i.e. in accordance with the nature of things, is
basically the same "above" as "below" or vice versa. As far as I can see, there is no decisive
reason to believe that the structure of reality and the customary use of language should be at
pace. It is not unreasonable to hold that certain features of the customary use of language
could reflect mistaken views about reality. It could well be that the structure of reality
requires one to develop terminology and use of language in directions which would seem
strange to ordinary taste because we would be quite unaccustomed to this usage. I think,
therefore, that St. Gregory's idea of correct and incorrect use of language is not so strange
after all, and should be warranted even though not all would accept his point of view.
What comes as a surprise on this background, however, is that even St. Gregory in
the Ad Graecos admits an accurate way in which we could call Peter, Paul and Barnabas
three particular essences (trei`" oujsiva" merikav"), viz. if what we want to signify with
"particular essence" is an individual (a[tomon), that is a person (provsopwn), St. Gregory
says.42 It seems quite obvious that the particular essence he has in mind here is what is
known from Aristotle's Categories as the prw;th oujsiva. According to Aristotle, this is
oujsiva in the strictest sense, which it does not seem to be for St. Gregory.43 In this regard,
St. Gregory reproduces a typical attitude from the interpretors of Aristotle in Late
Antiquity. For instance Dexippus (4th century), in his commentary on the Categories,
advocates the view that sensible substance is called primary only because it is prior in

41 For the following, cf. Ad Ablabium, ed. Jaeger (3.1, 1958, Mueller), p. 41-42.
42 Ad Graecos, ed. Jaeger (vol. 3.1, 1958, Mueller), p. 23.
43 Cf. Aristotle: Categories 2a12 ll.
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relation to us. By nature it is ta; koinav that are primary, they being incorporeal essences.44
Although St. Gregory does not allow a separate realm of incorporeal essences in a
secondary divine Intellect, he does not doubt the reality of essence as common nature
immanent to particular beings. In a quite Aristotelian vein St. Gregory speaks of this
particular essence as individual. Aristotle finds that the primary essence, in a special way, is
characterized as being individual and a numerical unity (a[tomon ga;r kai; e}n ajriqmw`/).45
It is further interesting when St. Gregory identifies this same entity as a "person". There
are, consequently, three terms denoting the same entity, viz. "particular essence",
"individual" and "person", but this does not necessarily imply that the three terms have the
same meaning. They connote different aspects of one and the same thing, "particular
essence" connoting it to be a particular something, "individual" that it is a natural unity and
"person" that it is an essence with properties — if we are to stick to the definition of person
or hypostasis which lies in the background. It seems quite reasonable, however, to
understand the "particular something" to mean the same as "essence with properties". A
special mark of this entity would be its individual character, and so far we give Grillmeier
right, the Cappadocian concept "remains fast in a realm which we may describe as
individuality".
(2) Another line of reasoning to show why it is improper to speak of three gods is
to emphasize that the relation and connection between the three divine persons is rather
special. St. Gregory tries to show this in Ad Petrum. The relations between the divine
persons are not exactly parallell with the relations between created beings. There is, St.
Gregory says, no interval (metaxuv) between the divine persons, no extension (diavsthma).46
Created beings, we should say, exist within place and time coordinates and are marked by
intervals and extensions. Between the divine persons, on the other hand, there is continuity
(to; sunecev"), a continuity which exists because there are no gaps between them: he who
perceives the Father by Himself, St. Gregory says, at the same time has mental perception
of the Son, and he who receives the Son, does not divide Him from the Spirit. The divine
hypostases seem have a special kind of co-inherent existence, because he who perceives a
created hypostasis (the hypostasis of Peter's father) is not immediately led on to perceive
another created hypostasis (the hypostasis of Peter). Between the divine persons there is an
ineffable and inconceivable communion and distinction.47 The difference between the
hypostases does not tear asunder the continuity of nature, nor does this essential community
confound the proper marks by which each is known. A similar doctrine is found in Ad
Graecos, when St. Gregory says that the divine persons are not separated from one another
by time or place, by will or practice, by activity or passion or by anything of this kind,
"such as is contemplated with regard to human beings".48 Perhaps these arguments can be
taken as strengthening the former line of reasoning (in (1)): it is strictly speaking not correct
to speak of three men, nor of three gods, because of the unity of the essence. In addition the
coexistence, the unity and distinction between the divine hypostases is of a rather special
kind, compared with created beings. The uncreated, spiritual and perfect being of the Holy
Trinity is marked by a transcendent kind of co-inherence which makes the triad of persons
44 Dexippus: On Aristotle Categories, transl. by J. Dillon, London 1990, p. 80-81. Greek text in
Commentaria in Aristotelem Graeca IV.ii, Berlin 1888, p. 44, l. 32 ll.
45 Categories 3b10 ll.
46 Ad Petrum (Loeb) p. 208.
47 Ad Petrum (Loeb) p. 210.
48 Ad Graecos, ed. Jaeger (vol. 3.1, 1958, Mueller), p. 25.
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into one God.
In his 26th Opusculum, St. Maximus the Confessor has the following, highly
interesting, definition of an hypostasis:49 "An hypostasis is, according to the philosophers,
an essence with properties; according to the Fathers, it is the particular man, who as person
is distinct from other men." Now, this is striking, because the definition "according to the
philosophers" resounds of Cappadocian terminology. Could it be that St. Maximus did not
know this to be the way the Cappadocian fathers defined hypostasis? I do not think so. St.
Maximus was well acquainted with their writings, and he probably searched them for
arguments in the Christological controversy of his own days. There seem to be at least two
solutions to the problem, either (i) because he saw its shortcomings, he did not want to refer
this definition to the Cappadocians, or (ii) he thought that they in fact had a more advanced
and suitable definition, which would be more like the one "according to the Fathers".
In the controversies following the Council of Chalcedon the definition "essence
with properties" could not contribute to solve the Christological problem. Part of the
difficulty may be stated in the following way: since the human nature of Christ must be
conceived as existing within place and time, it could not be just a nature or essence in the
abstract. It should have to be qualified by some properties which would make it into a
concrete humanity. But since this would be an "essence with properties", and since,
according to the Cappadocians, this formula defines an hypostasis, how could we on this
background avoid conceiving the humanity of Christ as an hypostasis in its own right? On
this background there arises a dilemma: either (a) Christ did not have a concrete human
existence (because his humanity could not have this kind of concrete being), or (b) there are
two hypostases in the God-man. Neither of these alternatives could be admitted. What
seems to be required to solve the problem is a distinction between being an individual and
being an hypostasis. In the debates through the 5th to the 7th centuries it became more and
more urgent to make this distinction. A related problem, of course, is that the definition
"essence with properties" actually fits the ontology of things rather than of persons.
However, it would be quite wrong to measure and evaluate earlier thought by the
requirements of a later stage of a discusssion, especially if earlier definitions are not made
to cope with the same kind of problems.
Which problems did the Cappadocians face? In his anti-Apollinarian polemics St.
Gregory moved into the field of the ontological constitution of the God-man, but in the
small theological writings in which hypostasis is understood as essence with properties, his
Christological problem is of another kind. It concerns Jesus' (and the Holy Spirit's)
transcendent identity as a divine person. Now, if Christian dogma confess one God, and if
the Son and the Spirit are divine persons distinct from the Father, how can we avoid the
breakdown of the faith in just one divine being? How can we explain and preserve the unity
and trinity of God? With a view to such issues the definition of hypostasis as "essence with
properties" could show itself to be quite fruitful, even though questions could be raised as
to its complete success. One of the methodical failures of Grillmeier is that he does not
consider the definition of hypostasis in relation to these issues. He seems rather to evaluate
the Cappadocian understanding of hypostasis and essence from the point of view of a 5th
century (Ephesian and Chalcedonian) stand, which indeed focussed on the constitution of
the historical and personal God-man Himself. In my opinion, there is a further methodical
49 Th. pol. 26, PG 91: 27a-b: ÔUpovstasi" de; ejstin, kata; me;n filosovfou", oujsiva meta;
ijdiwmavtwn: kata; de; tou;" Patevra", o} kaq∆ e{kaston a[nqrwpo", proswpikw`" tw`n a[llwn
ajnqrwvpwn ajforizovmeno". I have discussed St. Maximus' concept of hypostasis and some other
important Christological concepts in Tollefsen (2000) section 4.4.
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error in Grillmeier's evaluation as well. He seems to say that the Cappadocians are the
victims of their philosophical heritage, and do not in a conscious way adapt a philosophical
position which they found useful to solve some urgent problems. I think it is quite
unfruitful to reduce great thinkers to passive victims of influence, as if they succumbed to
some kind of intellectual "virus". One should rather start from the point of view of the
problems addressed and try to discover the procedures which the thinkers adapt to solve
their problems. When the issue and the method are identified, one should, of course, move
on to a critical examination of their arguments.
The results of this paper could seem to be rather disappointing, because when
speaking of hypostasis or person one often tends to expect something "more" than logical,
semantic or external, ontological considerations. From my reading of other works by St.
Gregory, such as De opificio hominis, De anima et resurrectione, Adversus Apollinarem,
Adversus Eunomium, Oratio catechetica magna, I think it is quite possible to find more. I
certainly hope, and I even think it is possible to construct a doctrine of hypostatic being
which moves deeper into the ontology of the personal constitution of human beings. But
this topic belongs to another paper than the present one.
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Торстеин Толефсен
СВЕТИ ГРИГОРИЈЕ О ПОИМАЊУ ИПОСТАСИ
Насупрот становишту које неки научници имају, код Кападокијских Отаца
нема говора о онтологији Свете Тројице. Бог, према Кападокијцима, надилази сваку
могућност да се достигне људским умом. Терминологију усије и енергије зато треба
разумети као људску стратегију да се о Богу говори у оквиру домостроја спасења, а у
погледу на проблеме који су настали са Евномијевом и Аполинаријевом јереси.
Григоријев приступ таквој врсти језика пре свега је прагматичан, и он наглашава
важност усаглашавања сваког говора о Богу смислом (или искуством) онога што је
исправно или достојно о Њему рећи.
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GNOSEOLOGIJA SVETOG SIMEONA NOVOG BOGOSLOVA
Apstrakt: U tekstu se govori o razli~itom poimawu znawa u
savremenom i hri{}anskom kontekstu. Hri{}ansko poimawe znawa dato je
kroz delo Sv. Simeona Novog Bogoslova, jednog od najmisti~nijih li~nosti H
veka. Dok novovekovna filozofija nastupa sa stavom - Znawe je svetlost, sv.
Simeon govori o sasvim suprotnoj koncepciji - Svetlost je znawe. Najpre se
~ovek duhovno sjediwuje sa Bogom, a znawe je prirodna posledica tog susreta
Boga i ~oveka. No, da bi se taj susret ostvario, ~ovek mora da pro~isti svoje
gnoseolo{ke organe - um i srce.
Kqu~ne re~i: svetlost, znawe, Bog, pokajawe, poslu{awe, ozarewe, um,
srce, qubav.
"Ali ko je smiren srcem? Ne mudrac, ne mnogoznalac, ne nau~nik, ne
umetnik, ne zanatlija nego onaj ko poseduje blagodat Duha Svetoga koji,
~iste}i du{u od svakoga greha i u~e}i je da `ivi pravedno i bogougodno daruje
joj istinsku mudrost i poznawe".1
Kroz lik Sv. Simeona Novog Bogoslova umetnost i teologija susre}u
se na jedan poseban na~in. Susre}u se kroz onaj oblik umetnosti koji je smisao
svakog umetni~kog dela u hri{}anstvu, a to je umetnost (ume}e) `ivqewa.
Su{tina hri{}anskog `ivqewa ne ogleda se samo, kako se naj~e{}e misli, u
po{tovawu bo`jih zapovesti i sticawu vrlina ve} bi se pre moglo re}i da
vrline proizilaze iz susreta Boga i ~oveka, da su proizvod ozarewa
bo`anskom svetlo{}u.
Ovo upu}uje na ~iwenicu da svetiteqi nisu samo teoreti~ari
hri{}anstva ve} svojim `ivotima svedo~e ume}e `ivqewa, koje se ostvaruje
kroz odnos Boga i ~oveka. Nazvati se hri{}aninom ne zna~i verovati da Bog
postoji, nego verovati u mogu}nost prisustva Boga u ~ovekovom `ivotu.
Vera u Boga po Sv. Simeonu Novom Bogoslovu ne zasniva se na tome
{to to nala`u neki teorijski principi, ili zato {to Crkva garantuje Bo`je
postojawe. Vera u Boga ra|a se iz ose}awa prisutnosti Boga u svetu do ose}awa
prisutnosti Boga u svome `ivotu. Stepen vere kre}e se od prostog poverewa
do potpunog predavawa. U istinskom predavawu koliko vi{e voli{, toliko
vi{e i poznaje{ drugog i toliko se vi{e i predaje{. Istinski qubavni odnos
nema kraja ve} je to neprekidno prou~avawe jedinstva, unikatnosti li~nosti
1 Svi citati iz ovoga teksta uzeti su iz dela Svetog Simeona Novog Bogoslova,
Catecheses, SChr, 1964, 1964, 1965, Pariz. (Pouka 27)
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onoga koga volite. Do Boga se ne sti`e jednim na~inom mi{qewa, nego
na~inom `ivota.
Sv. Simeon je najoriginalnija i jedna od najmisti~nijih li~nosti IX i
X veka. On je svedok jednog opitnog hri{}anstva, i protivnik svakog
mehani~kog ili samo intelektualnog pristupa hri{}anstvu. Kao retko ko on
otvoreno govori o svojim duhovnim iskustvima, a svoja bogovi|ewa i nadahnu}a
izra`ava naj~e{}e lirikom. Jezik religiozne lirike u wegovim delima
istupa kao sredstvo ravnopravno sa jezikom bogoslovske proze. To jo{ jednom
ukazuje na ~iwenicu da duboko unutra{we iskustvo Boga nije mogu}e uvek
preto~iti u racionalno-pojmovni sadr`aj.
Svoje ime Simeon on dobija od svog duhovnog oca Simeona
Bogoboja`qivog. Drugi deo wegovog imena Novi zna~i da je on obnoviteq
apostolskog `ivota, koji je, kako on sam ka`e, bio u znatnom stepenu
zaboravqen. Tre}i nastavak wegovog imena Bogoslov ukazuje na nadimak koji
je u po~etku ironi~no dobio od svojih neprijateqa, a koji se kasnije
promislom Bo`jim u potpunosti nad wim osvedo~io. Izraz Bogoslov treba
tuma~iti ne u smislu dogmatskog bogoslovqa, nego u smislu one li~nosti koja
je dosegla sam vrh sozercawa. To ukazuje na li~no i neposredno misti~ko
iskustvo onog ko nosi to ime.
Ko je Bogoslov? Onaj koji do`ivqava zrewe Bo`je svetlosti i
blagodat Duha Svetoga, onaj ko progledava o~ima duha. Jer samo taj koji
progledava bo`jim o~ima sposoban je da slovi o Bogu, da bogoslovstvuje. No
bez obzira na svedo~anstva koja nam dolaze od svetiteqa poput Simeona
Bogoslova o `ivom susretu Boga i ~oveka, ~ove~anstvo vekovima, a osobito
danas, izra`ava veliku skepsu u pogledu mogu}nosti takvog do`ivqaja.
Savremeni ~ovek malo se bavi pitawima smisla `ivqewa, a ako se i
bavi, tada je krajwe skepti~an u pronala`ewu jednog Uzora i Obrasca `ivota.
A jo{ je skepti~niji u mogu}nosti stupawa u li~ni odnos sa Bogom. Prema
nekim savremenim istra`ivawima moglo bi se govoriti o postojawu dva
oblika ateizma. Jedan ontolo{ki, koji odri~e mogu}nost da Bog postoji, i
drugi gnoseolo{ki, koji smatra da Bog postoji, ali odri~e mogu}nost stupawa
u odnos sa Bogom. Evo kako bi na ovu savremenu skepsu odgovorio Sv. Simeon.
"Ne govorite da je Bog nevidqiv qudima, ne govorite da qudi ne vide
Bo`ansku svetlost ili da je to nemogu}e u sada{wa vremena. To nikada ne
biva nemogu}e, prijateqi. Nego je ~ak vrlo mogu}e onima koji `ele, samo
onima kojima je `ivot podario o~i{}ewe od strasti i u~inio ~istim
wihovo oko uma".2
"U svakom pokolewu mogu i moraju biti prizvani i pokretani da
prime pe~at Duha Svetoga. Nemati o tome nikakvu svest zna~i nalaziti
zadovoqstvo u sopstvenom mrtvilu."3
^iwenica o kojoj nam svedo~i Sv. Simeon, o mogu}nosti odnosa Boga i
~oveka, razre{ava jedan tradicionalno-gnoseolo{ki problem, problem
odnosa ~oveka i znawa, ~oveka i istine. Gnoseologija, kao jedna posebna
filosofska disciplina, odgovora na pitawa koja se bave mogu}no{}u saznawa
bitka sveta. Da vidimo kako Sv. Simeon odgovara na ova gnoseolo{ka pitawa.
2 S, Simeon Novi Bogoslov, Himne bo`anske qubavi, Cetiwe 1995, Himna 27
3 Cat. 34. 68-70.
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- Da li postoji apsolutno znawe?
U istoriji filosofije ako je i mogu}e dosegnuti znawe, tada se to
ostvaruje samo na pojmovnom, razumskom nivou. Pod znawem se danas
podrazumeva odre|eni oblik informacije, a u krajwoj liniji teorijski uvid u
odre|eni predmet istra`ivawa. Ali se od znawa najmawe o~ekuje da pru`i
neku op{tu sliku ili da se bavi totalitetom. Znawe se danas skoro uvek
odnosi na deo, a nikada na celinu. Zar to ne govori i o rascepqenosti i
podeqenosti samog ~oveka? Tako shva}eno znawe u mawoj ili ve}oj meri ne
obavezuje ~oveka. Iz pretpostavke da je ~ovek racionalno bi}e mi danas
izvodimo i stav da ~ovek saznaje jedino preko razuma, pa je osnovna parola
dana{we nauke Znawe je svetlost, znawe je mo}.
Po Sv. Simeonu, samo kada Hristos po~iwe da govori u na{em srcu
kroz Svetoga Duha, mi sti~emo poznawe. Znawe ~ovek prima celim svojim
bi}em. I srcem podjednako koliko i umom. Sveti Simeon Novi Bogoslov pod
znawem podrazumeva najpre svetlost koju ~ovek dobija od Boga i koja kao takva
obasjava celokupno ~ovekovo bi}e. Zna~i, Svetlost je znawe. Zato on smatra
da mi ne govorimo o stvarima koje ne znamo, no svedo~imo o onome {to nam je
poznato.
Sv. Simeon svoju gnoseologiju zasniva na Hristovoj bogo~ove~anskoj
prirodi, on istupa sa jednim radikalnim stavom u gnoseologiji, stavom koji se
zasniva ne samo na mogu}nosti op{tewa Boga i ~oveka nego i na ~iwenici da
to op{tewe preobra`ava ~oveka. ^ovek tako dose`e jednu savr{enu realnost.
Iz ovako radikalno-gnoseolo{kog stava proizilazi i jedna radikalna
antropologija - ~ovek postaje Bog po blagodati.
- Koji su vidovi poznawa?
Po Sv. Simeonu postoje dva vida poznawa: telesno i umno.
"Telesno poznawe je ono kod koga se progledava telesnim o~ima, to je u
su{tini nepoznawe svega onoga {to je dobro... i umno poznawe, koje je poznawe
Bo`je svetlosti".4
On ova dva vida poznawa upore|uje sa dva vida svetlosti. Svetlost
sunca, koja omogu}ava gledawe ~ulnog sveta, i svetlost uma, ~iji je izvor Bog.
Bog daje svetlost umnim o~ima da bi one mogle videti ono {to je nevidqivo.
Zato on preporu~uje izbegavawe telesne mudrosti jer je ona neugodna
Bogu. Zbog we se ne mo`emo od privremenih naslada prenositi umom na
nebesno i ve~no. Ko je pot~iwen telesnoj mudrosti, ne mo`e da `ivi po Bogu,
jer mu je du{a prepuna strasnih `eqa, koje ~oveka dovode u red nerazumnih
`ivotiwa.
"Qudi koji se nalaze u tami strasti, ~iji je um oslepqen zbog
nepoznawa, oni koji nisu zadobili Hristov um smatraju bezumnim one koji
imaju Hristov um, a za umne one koji ga nemaju. Takav ~ovek ~ak i ako telesnim
o~ima bezbroj puta bude ~itao Jevan|eqe, u tamnoj i materijalnoj sredini
te{ko bi prepoznao ono netrule`no, duhovno i svetlo".5
Ova dva vida poznawa se u ~ovekovoj du{i me|usobno sukobqavaju.
Tama i svetlost, vera i nevera, neznawe i poznawe, qubav i mr`wa uvek su
prisutni u ~oveku. Ali ako ~ovek molitvom prizove Gospoda, prizove wegovu
4 Cat. Pouka 15/1
5 Cat. Pouka 15/2
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voqu, tada borba biva lak{a.
"Jer sam Hristos deluje u ime onih koji prizivaju wegovo ime".6
"U svakom hri{}aninu Hristos se bori i pobe|uje, moli se, priziva
Boga".7
Ko po~ne svoja dela i svoje spasewe sebi pripisivati, pada u gordost i
du{evnu smrt.
- Kako se ostvaruje prelaz od telesnog ka duhovnom znawu? Koji su
putevi poznawa Boga? Kako je mogu}e poznati onoga koga nismo videli?
Duhovno poznawe je po Sv. Simeonu podignuto izme|u znawa starih
Jelina i znawa na{eg doba. Vrata te ku}e poznawa otvaraju se Hristom i
zapovestima, kao i dobrodeteqima koji iz toga proizilaze. Svaki drugi na~in
otvarawa tih vrata je pogre{an.
Samo preobra`en ~ovek, samo ~ovek okupan bo`anskim energijama
mo`e poznati Boga. Potrebno je pro~i{}ewe gnoseolo{kih mo}i u ~ovekovoj
du{i kako bi ~ovek progledao. Pro~i{}ewe uma i srca.
To pro~i{}ewe u gnoseologiji Sv. Simeona, ostvaruje se kroz slede}u
trijadu: Pokajawe, Poslu{awe i Ozarewe.
Pokajawe - Vera u Hrista ne mo`e sama po sebi da nas spase ako svesno
ne primimo blagodat Svetoga Duha. Pokajawe je svest o udaqenosti Boga i
~oveka. Svest o Bo`joj prisutnosti u svetu, ali istovremeno i svest o li~noj
udaqenosti. Pokajawe je potreba da ~ovek postigne ontolo{ko zdravqe.
"Samo uistinu duhovni i okajani mogu da prime blagodat, oni koji nisu
pro{li kroz vrata Pokajawa ostaju u tami. Svi oni koji nisu primili
blagodat bili oni Carevi ili Patrijarsi, episkopi ili sve{tenici,
prin~evi ili sluge, mirjani ili monasi, svi oni jednako ostaju u tami. Jer
pokajawe predstavqaju vrata koja vode iz oblasti tame u oblasti
svetlosti."8
Prva faza pokajawa bila bi potraga za `ivim Bogom, o kojoj Sv.
Simeon govori.
"Pla~u}i bez prestanka ja sam i i{ao da te tra`im, Nesaznativi, sve
zaboravqaju}i... A onda si se ti, Nevidqivi i nedoku~ivi, projavqivao".9
Zato nam je, po Sv. Simeonu, odre|eno da ovde tra`imo i kucamo u
pokajawu i suzama. ^iste}i srca od svake ne~isto}e i greha. Jedno je kr{tewe
koje dobijamo po ro|ewu, a drugo je koje dobijamo suzama pokajawa. Ukoliko
svoju du{u ne o~istimo takvim suzama, te{ko se mo`emo nazvati hri{}anima.
"Vidite li koliko su nepostojana blaga ovoga sveta, no malo je qudi
koje ona ne prevare."10
Poslu{awe - Poslu{awe predstavqa spremnost da se ~ovek odrekne
svoje voqe, kako bi zadobio Bo`ju voqu. Spremnost da ~ovek sebe poveri Bogu.
To se u pravoslavqu naj~e{}e ostvarjue kroz lik duhovnog Oca. Zbog vernosti
6 Sv. Simeon Novi Bogoslov, O gordosti, Mali misionar, za avgust, Beograd 1935.
7 Cat. Pouka 4
8 Arhiepiskop Vasilije, Prepodobni Simeon Novi Bogoslov, Hilandarski fond
Bogoslovskog fakulteta SPC, Beograd 1988, str. 51-58.
9 Jovan, Majednorf, Sveti Grigorije Palama i pravoslavna mistika, Hilandarski
fond Bogoslovskog fakulteta SPC, Beograd 1995, str. 42-43
10 Cat. Pouka 27.
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svome duhovnom Ocu Simeonu Bogoboja`qivom Sv. Simeon Bogoslov trpi
mnoga stradawa i isku{ewa. Evo kroz {ta on prolazi radi poslu{awa i
vernosti svome duhovnom ocu.
Svoj duhovni `ivot zapo~iwe poznanstvom sa Simeonom
Bogoboja`qivim iz Studitskog manastira. Postaje isku{enik u 27. godini
`ivota, a kasnije i monah. Zbog vernosti svom duhovnom ocu izaziva podozrewe
od uprave manastira, zbog ~ega prelazi u manastir Sv. Mamant, gde postaje
iguman. Ali i ovde na wega padaju klevete zbog po{tovawa koje javno izra`ava
svom u~itequ, pa biva osu|en od Sinoda. Kasnije ipak biva pomilovan od tog
istog Sinoda. On u me|uvremenu obnavqa razvaline crkve Sv. Marine, gde
osniva bratstvo i ostaje do kraja zemaqskog `ivota.
Duhovni otac je lekar koji sa velikim trpqewem i qubavqu, kao i
telesni lekar, koristi sve lekove i sredstva da bi olak{ao i iscelio du{u od
bolesti i rana koje se javqaju kroza strasti i grehove. Duhovni otac nije
upravqa~ savesti, on ne oblikuje svoje duhovno dete, on ra|a dete Bo`je, koje je
odraslo i slobodno. Ciq poslu{awa jeste odricawe od svoje voqe radi
primawa voqe Bo`ije. Svako poslu{awe duhovnom Ocu poslu{awe je voqi
nebeskog Oca, u~estvovawe u delima poslu{awa samoga Hrista. Jedan duhovni
Otac po re~ima ave Pimena postavqa du{u u direktan odnos s Bogom.
Ozarewe - Kada u svojim "Himnama" govori o Bogu, Sv. Simeon ga
~esto imenuje kao Nesaznativi ili Nepri~asni, ~ime upu}uje na apofati~nost
i transcendentnost samoga Boga po wegovoj Prirodi (Su{tini). Pa ipak, on
Boga odre|uje i imenuje kao svetlost.
"Niko da vas ne prevari: Bog je svetlost i onima koji su se sjedinili s
wim daje iz sopstvenog veli~anstvenog sjaja u skladu sa wihovom ~istotom.
^ovek postaje jedno sa Bogom i duhovno i telesno, i ako se du{a ne odvaja od
uma, niti pak telo od du{e. Ve} sa ovim jedinstvom ~ovek u svojoj biti
postaje triipostasan po blagodati."11
Ili jo{ preciznije ka`e da mi Boga spoznajemo u Svetlosti, ali pre
svega sebe spoznajemo kao {to jesmo wime spoznati. Bog se netvarnom
svetlo{}u ipak otkriva ~oveku, kao jednom od svojih energija. To je svetlost
koja obasjava Isusa na Gori Tavorskoj, svetlost koja se otkriva svakom
svetitequ koji sledi Hristosa. Ali ne treba shvatiti da je ciq gnoseologije
Sv. Simeona zadobijawe bo`je svetlosti, ve} vi{e ~iwenica da se u toj
svetlosti poznaje i otkriva sam Bog kao Li~nost.
Mi mo`emo znati i verovati da Bog postoji, i razum i celokupna
realnost mogu nas uputiti na wegovo postojawe, ali da bismo ga Li~no
upoznali potrebno je jedno uzvi{enije duhovno stawe. Ne mo`emo se nazvati
hri{}anima ukoliko ne ~eznemo i ne tragamo za jednim takvim Poznanstvom.
"Dostojan je hvale onaj koji ide za tobom, dostojniji je hvale onaj koji
te je na{ao, a jo{ bla`eniji je onaj koga ti qubi{, prima{, koji se nastanio
u tebi".12
A onaj u kome se sama Bo`ja svetlost, a sa wom i sam Bog nastanio,
isijava celim svojim bi}em posebnom duhovnom lepotom. Kada se jednom
sagleda lepota bo`jega sveta, du{a ~ezne za tim svetom i sagledava wegovu
11 Cat. Pouka 15/3
12 Cat. 1/79-98.
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beskrjanu lepotu. Po sv. Simeonu Bogoslovu, ko je po~eo da gleda lepote
bo`anskog sveta, ne}e se vi{e radovati ~ulnim prizorima i ne}e vi{e biti
privr`en svetskoj slavi.
"O qubavi sve`eqna, bla`en onaj koji je zagrlio tebe jer on vi{e ne}e
po`eleti strasno da grli zemaqsku lepotu. Bla`en ko se s tobom isprepleo u
bo`anskom erosu... Bla`en ko je tebe zadobio jer }e on smatrati da su ni{ta
riznice sveta, po{to si ti bogatstvo nepotro{ivo..."13
Sv. Simeon Novi Bogoslov na ovaj na~in pru`a uvid u jednu
specifi~nu gnoseologiju, koja se zasniva pre svega na iskustvu Boga. Jer tek
iskustvo Bo`je svetlosti mo`e obasjati i um i srce i obogotvoriti ~oveka.
"Postarajmo se da na|emo wega svuda prisutnog i na{av{i ga uhvatimo
se za Wega, pripiv{i se k wegovim nogama, i zagrlimo ih u du{evnoj toploti.
Postarajmo se jo{ za `ivota da Ga vidimo i sozercavamo, jer ako se udostojimo
da ga vidimo ovde opa`ajno, mi onda ne}emo umreti."14

13 Cat. 1/79-98.
14 Cat. 2/416-426.
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Slađana Ristić Gorgiev
GNOSEOLOGY OF ST. SIMEON THE NEW THEOLOGOS
The text tells about the different attitudes toward knowledge referring to the
contemporary and the Christian tradition. The deeds of St. Simeon the new Theologist, one
of the greatest Christian mystics of X century, clearly describe the Christian attitude. As the
contemporary philosophy says - the Knowledge is the Lightness, St. Simeon oppositely
says - The Lightness is the Knowledge, firstly, one spiritually becomes one with God, and
the Knowledge then is a natural result of the meeting of God and the human. So, if it could
happen, one had to purify his gnosis organs – the mind and heart.
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ПОДВИГЪТ КАТО ЕКЗИСТЕНЦИАЛЕН ПЪТ НА ОБЩЕНИЕ
(Кинонийни измерения на аскезата в богословското учение
на св. Максим Изповедник)

Апстракт: Това изследване и посветено на кинонийния характер на подвига
в богословското учение на св. Максим Изповедник – тема, която включва
онтологичните, антропологични и евхаристийно-еклисиологичните измерения на
аскезата. Представени са основните онтологични предпоставки на антропологията и
амартологията в контекста на богословската мисъл на св. отец, която има подчертано
есхатологичен характер.
Ключови думи: есхатологична онтология, образ Божий, свободна воля,
логос, тропос, личност, грях, себелюбие, страсти, аскеза, синергия, добродетел,
кеносис, любов, послушание, благодат, Божествена Евхаристия, осиновление,
обожение, общение.
Богословското учение на св. Максим Изповедник е оставило неизличима
диря в историята на светоотеческата мисъл и до голяма степен е ключ за нейното
цялостно разбиране. Като преодолява наследството на оригенизма, св. Максим
създава един христоцентричен богословски синтез, в който интегрира еклисиологията, антропологията и аскетиката, преживяни в рамките на евхаристийния опит на
бъдещото Царство Божието, т. е. в есхатологичната реалност на спасението. В
контекста на тази оценка е от значение да се потърсят основните евхаристийноеклисиологични и антропологични хоризонти на подвига като екзистенциална основа
на общението. Цел на настоящото изложение е не да представи систематично
изследване върху аскетиката на св. Максим,1 а да се открие кинонийният характер на
подвига като личен път и екзистенциално движение2 на духовното израстване в
1 Пример за подобни систематични изследвания има достатъчно. Вж. напр. Епифанович,
С. Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. Киев, 1915, с. 85–110;
Флоровский, Г. Восточные отцы V-VІІІ веков, Парижъ, 1933, с. 19–227; Hausher, I.
“Philautie” De la tendresse pour soi à la charité selon St. Maxime le Confesseur// Orientalia
Christiania Analecta 137, Roma 1952; Радосавлевић, А. Таjна спасења по светом Максиму
Исповеднику// Теолошки погледи (Београд) 1984, бр. 1–2, с. 1–93; Thunberg, L. Microcosm and
Mediator: The Theological Anthropology of Maximos the Confessor. Lund 1965. Sherwood, P. St.
Maximus the Confessor. The ascetic life. The four centuries on Charity. West-minster, Maryland. The
Newman Press, London, Longmans, 1955.
2 Тук понятието “екзистенциално” не трябва да се разбира като някаква форма на християнски
или богословски “екзистенциализъм”, а като отнасяне на подвижническия живот и етос към
събитието на човешкото съществуване. Класически пример за такъв подход е книгата на
Христос Янарас “Метафизика на тялото” (Γιανναρα, Χ. ΄Η μεταφυσική του σώματος. Αθήνα,
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осиновлението и обожението в Христос чрез Светия Дух. Изследването на тази тема
предполага както евхаристийно-еклисиологичния контекст на христоцентричното
богословие на св. Максим, така и на онтологичните и антропологичните рамки на
духовния подвижнически живот. Подчертаването на дълбокия евхаристийнокинониен смисъл и съдържание на подвига може да помогне за освобождаване на
православния етос от тесните рамки на морализма и пиетизма и да го “върне” към
неговия автентичен извор – онтологичното събитие на спасението в евхаристийното
тяло на Църквата. Разбира се, всеки един от тези аспекти би могъл да бъде предмет
на отделно изследване, но при всички случаи те остават неизменен смислов контекст
на всеки поглед към богословското учение на великия църковен отец.
1.
В своето богословско учение св. Максим поставя основите на една
онтология, която предполага свободното лично участие на Троичния Бог в
създаването на творението, изначално назначено за участие (ìåôï÷[) в Неговия вечен
живот и благост.3 Всички тварни същества са сътворени от нищо (Tê ôïõ ì[ íôïò)
по божествената блага воля (âïõë[óåé Bãáèi) и в подходящо време (êáô@ ô{í äå{íôá
÷ñüíïí), което се отнася към съществуването на техните логоси в единия божествен
Логос.4 Като сътворява света, Бог създава една светотайнствена кинонийна структура
на битието чрез логосите на отделните творения и така излива изобилно божествения
живот върху всички разумни същества, които имат за своя крайна цел и назначение
есхатологичната пълнота на живота в единение и общение с Логоса.5 Във всички
фази на своето движение сътвореното битие се стреми към общение и участие в Бога,
което означава, че самата природа на творението вече предполага божествената
благодат и причастността към божествения живот. Следователно движението
(êßíçóéò) е основен онтологичен принцип, който се изразява от триадата същност
(ïóßá) – сила (äýíáìéò) – дейност (TíÝñãåéá),6 която съответства на триадата:
създаване, движение, неподвижно състояние.
Органичният синтез между христологията и есхатологията определя
онтологичните хоризонти на антропологията, основана върху библейското и
светоотеческото учение за сътворяването на човека по Божи образ и подобие (срв.
Бит. 1:26–27). Св. Максим развива тази мисъл в своите Глави за любовта по следния
начин: “Бог по Своята върховна благост, й (на природата) дава четири от
божествените свойства, с които поддържа, запазва и спасява творенията: битие,
вечно битие, благост и мъдрост. От тези дарове първите два се приписват на
същността, а вторите два, следователно благостта и мъдростта – на свободния избор
1971).
3 Вж. Мајендорф, J. Христос у источно-хришћанској мисли. Хиландар 1994, с. 129–130. По
въпроса за християнското разбиране на онтологията вж. по-подробно Мидић, И. Онтологија и
етика у светлу христологије св. Максима//Саборност (Пожаревац), 2003, бр. 1–4, с. 15–-37.
4 Най-систематично и обосновано тълкувание на богословието на логосите на св. Максим
прави о. Николаос Лудовикос в неговата книга “Евхаристийна онтология” (гл. 2, &1) и
определя неговата онтология като евхаристийна и есхатологична. Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹
å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, ¢èÞíá, 1992, ó. 85–120.
5 Вж. св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий 35 и 60. Тази мисъл трябва да
се свърже със сотириологичната структура на цялото богословие на св. Максим.
6 “Природната сила на всяко същество – пише св. Максим – не е нищо друго, освен
неизопачено движение от природата до действието”– Ambigua, PG 91, 1237 В.
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(ôi ãíùìéêi åðéóôçäåéüôçôá), за да може творението да стане по причастие това,
което е Той (Бог) по същност. С това се казва, че творението е извършено по образ и
подобие на Бога: първо, “по образ” на Божието битие – като битие от Битие; второ,
по образа на Неговото вечно битие – като безсмъртно битие, ако не и като
безначално, тогава все пак като безкрайно; след това “по подобие” като благ от
Благия и мъдър от Мъдрия, ставайки по благодат онова, което Бог е по същност.
Следователно, по образ Божий е всяка словесна природа, а по подобие – само благите
и мъдрите”.7 Есхатологичната перспектива, в която тук св. Максим изразява истината
за образа и подобието, показва, че образът Божий в човека изразява неговата
онтология, която обаче се възпълва в неговото назначение и цел – подобието и
обожението по благодат като съединение и общение с Въплътения Логос в Светия
Дух. Така учението за образа се конкретизира като отражение на свободата на
Твореца8, защото именно свободната воля трябва да осъществи крайната цел на
човешкото съществуване – единението и участието в живота и благостта на Троичния
Бог. Свети Максим основава тази есхатологично ориентирана антропология
евхаристийно, защото битието, движението и събитието на живота като общение, се
осъществяват чрез участието в евхаристийното тяло на Христос. Божествената
Евхаристия възглавява цялата божествена икономия9 и открива личния начин на
съществуване на човека, който участва в тайната на троичния живот според своята
лична свобода и другост. Събитието на личността се свързва с дара на другостта и
общението като предвкусване на есхатологичната пълнота на живота в Христос.
Евхаристийното общение в любовта на Христос е основа на кинонийната взаимност
между Бога и човека – събитие, в което Бог дарува Своята любов, а човекът принася
духовните логоси на творението (= закони на добродетелта) като дарове.10 Чрез
участието си в църковното тяло на Христос човекът получава като дар личния начин
на съществуване на Сина, Който общува свободно и в любов с Отца; това участие е
лично и свободно общение в любовта, което се осъществява par excellence в рамките
на Божествената Евхаристия и в което се ражда събитието на личността. В събитието
на евхаристийното общение с Христос реалността на живота се открива като дар на
личното любящо отношение и общение с троичния Бог, което е ключ за разбирането
на богословието на личността11 и следователно на духовния живот.
Като следва кападокийците и се движи в рамките на Халкидонската
христология, св. Максим отъждествява понятието ипостас (‰ðüóôáóéò) с начина на
съществуване (ôñüðïò õðÜñîåùò), с което обосновава онтологически учението си за
благодатта и обожението (èåþóéò).12 Въвеждането на основната онтологична двойка
логос–тропос в областта на антропологията му позволява да отхвърли всяка мисъл за
7 Глави за любовта ІІІ, 25 (PG 91, 1024 ВС).
8 “Ако човекът е образ на божествената природа и ако божествената природа е свободна
(áõôåîïýóéïò), тогава е такъв и образът” – Диспут с Пир (PG 91, 32 D).
9 Zizioulas, J. Being as Communion. New York, SVS Press, 1997, p. 21; св. Николай Кавасила,
Тълкувание на Божествената Литургия 37 (PG 150, 452 АВ).
10 Св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий (PG 90, 481 С, 480 А).
11 Вж. Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, ó. 70–76.
12 Св. Максим Изповедник, Ambigua, PG 91, 1341 D. Вж. Sherwood, P. The earlier Ambigua of
St. Maximus the Confessor and his refutation of Origenism. Orbis Catholicus, Herder, Romae, 1955,
р. 165. За онтологичните предпоставки на персонологията на св. Максим вж. Jevremović, P.
Personologija i ontologija u spisima svetog Maksima Ispovednika//Gledišta, 1998, br. 1–6, str. 132–
150.
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съществуването на “гола” природа (природата винаги има конкретен начин на
съществуване) и да утвърди истината, че Бог е сътворил богоподобната човешка
природа като “добра”, с което е иконизирал Своята собствена благост.13 Свети
Максим разбира природата динамично, в нея съществува движение и желание за
духовно общение с Бога – израз на човешката свобода като самовластно движение.14
Така волята получава онтологично съдържание15 и се отнася към най-дълбокото
желание и копнеж на природата да постигне пълнотата на своето съществуване –
“катафизичното” съществуване според логоса (êáô@ ëüãïí). Доколкото в мисълта на
св. Максим отношението между природната воля (èÝëçìá öõóéêüí) и гномичната
воля (èÝëçìá ãíùìéê{í) може да се отнесе към отношението между логоса на
природата и тропоса на съществуването, то гномичната воля се отнася към личния,
ипостасен начин на съществуване на човека и следователно към личния начин на
осъществяване на неговото назначение.
2.
В тази антропологична рамка св. Максим има един подчертано онтологичен
подход към греха като екзистенциален път, който води до подчинението на смъртта и
тлението и покварява човешката природа. Грехът не е някакво юридическо или
морално престъпление, а разрушаване на общението с Бога или нежелание то да се
осъществи и следователно пропуск (áìáñôßá) на крайното назначение и цел на
човека, поставена от Бога при сътворението. Екзистенциалното съдържание на греха
се състои в не-осъществяването на образа в подобие, т. е. в не-постигането на
есхатологичното назначение на човека – пълнотата на живота като общение във
Въплътения Логос чрез Светия Дух. Грехът помрачава това, което е “по образ”, но
човекът (макар да остава по природа личностен) може да постигне своето автентично
съществуване “по подобие” само като есхатологична ипостас.
Като следва светоотеческото предание, св. Максим учи, че в Божието
творение няма нищо, което да е ипостасно или природно зло, защото злото няма
“нито същност, нито природа, нито сила, нито реалност в нещата; то не е нито
качество, нито количество, нито отношение, нито място, нито време, нито
положение, нито творение, нито движение, нито състояние, нито страст, която би
могла природно да се забележи в нещата… Злото е объркване, което възпрепятства
вътрешните сили на човека да действат в съгласие със своята цел и нищо повече”.16
Грехът е крах и на съществуването, и на живота, защото фрагментира природата
”като превръща нейните екзистенциални възможности за живот, свободата и
уникалността на личността в инстинктивна и абсолютна необходимост за оцеляване в
индивидуалността.”17 Това изопачаване на природата не води до някакво юридическо
наказание, а поражда противоестествените страсти, тление и смърт, които стават
екзистенциални “ороси” на човешкото съществуване като начин на живот в
13 Глави за любовта ІІІ, 25 (PG 91, 1024 ВС).
14 Св. Максим Изповедник, Богословски и полемически глави (PG 91, 301 АС). Sherwood, P. St.
Maximus the Confessor…, р. 55.
15 Относно богословието на волята у св. Максим вж. по-подробно Ëïõäïâßêïõ, Í. Ç êëåéóôç
ðíåõìáôéêïôõôá êáé ôï íïõìá ôïõ åáõôïõ. ¢èÞíá, 1999, ó. 187–214.
16 Св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Tаласий, Предговор (PG 90, 253 АВ).
17 Yannaras, Chr. Freedom of Morality, SVS Press, New York, 1984, p. 34; вж. cв. Максим
Изповедник, Ambigua (PG 90, 408 С, 405 С).
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смъртта.18 Подчинението на тлението и смъртта фрагментира природата и създава
нейния противоестествен (ðáñ@ öýóéí) начин на съществуване19 – състояние, което
е противно на собствения й логос, движение и цел.20 Всъщност това е начин (ôñþðïò)
на съществуване на природата, който отрича нейния природен логос и поради това не
е автентична ипостас.21 За св. Максим логосите на творенията са свързани с
човешката свобода и това предполага “възможността за свободно осъществяване и
проявяване, но също и възможността за тяхното нравствено унищожение в
противоестествено състояние”22. Когато говори за грехопадението на Адам, св.
Максим поставя цялата тежест върху свободната воля, която е направила избор
против природата и така “единствената природа е достигнала до противопоставяне
със самата себе си (ðñüò áõôÞí)” – противопоставяне, което е станало “съгласно
свободната воля” (êáô@ ãíþìçí).23 Човекът е съгрешил чрез злоупотребата със
богодаруваните сили на своята душа и най-вече чрез самовластното произволение, т.
е. чрез своята свобода, посредством която той е трябвало да постигне своето крайно
назначение – единство с Бога в общението на любовта.
В екзистенциалния опит на аскезата последиците от грехопадението и
изопачаването на природата се преживяват като едно всеобхватно себелюбие
(öéëáõôßá)24 и тирания, като норма на междучовешките отношения.25 За св. Максим
себелюбието е първият грях, първата рожба на дявола и майка на всички страсти26; то
е непознаване и омраза срещу Бога, отхвърляне на любовта и общението, а
следователно – на истината за битието като начин на съществуване в общение.
Коренът на себелюбието е в непознаването и замяната на любовта към Бога и се
открива като гордост, омраза, тщеславие, гняв, лукавство, лицемерие,
раздразнителност и алчност.27 То е нарцистична, егоцентрична форма на любов,
която предполага патологичната независимост и отчуждение от Бога и от ближния;
то е екзистенциална изолация и самозатвореност, която отрича дара на другостта и
общението. Себелюбието “поразява” съществуването чрез измамата на
индивидуалното самонаслаждение и открива трагедията на егоцентричното
съществуване, в което животът е лишен от дара на личното общение в любовта.
Себелюбието поражда разделението между хората според тяхната гномична воля и
собствено мнение, подменя естествения начин на съществуване на природата и
18 Вж. св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Tаласий 61 (PG 90, 628 CD).
19 Различието между (êáô@ öýóéí) и (ðáñ@ öýóéí) като онтологична предпоставка на подвига
вж. по-подробно Тутеков, Св. “За състоянията на човешката природа според аскетическото
богословие на св. Йоан Лествичник”// Црквене студиjе, Ниш, 2005, с. 3–50.
20 Св. Максим Изповедник, Богословски и полемически глави (PG 91, 28 D – 29 А).
21 Св. Максим пише: “Неуспехът и безсилието въвеждат злото, лишават ни от естественото
състояние и създават неестествено състояние… Не успявайки да извършим доброто и
естественото движение или порядък, достигаме до неестественото, безумно и безсмислено
небитие” (PG 90, 348, 305).
22 Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, ó. 132.
23 Вж. св. Максим Изповедник, За Господнята молитва (PG 91, 893 В).
24 За понятието “öéëáõôßá” у св. Максим по-подробно вж. Hausherr I., “Philautie”: De la
tendresse pour soi à la charité selon St. Maxime le Confesseur//Orientalis Christiana Analecta 137,
Roma, 1952 и Thunberg, L. Microcosm and Mediator.
25 Св. Максим Изповедник, Писмо 2 (PG 91, 396 D – 397 В); Въпроси към Таласий (PG 90,
256 В).
26 Св. Максим Изповедник, Писма, PG 91, 397 С.
27 Св. Максим Изповедник, Писма, PG 91, 397 CD.
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разделя нейния единен логос.28
Себелюбието е извор на всеки грях, то не е просто една от страстите, а корен
и причина на всяка страст: “Искаш ли да се освободиш от страстите? Отхвърли
майката на всички страсти – себелюбието”.29 Себелюбието, което е заменило
любовта към Бога (срв. 2 Тим. 3:2–4), е майка на сладострастието (^äïíÞ) и води до
страданието (|äýíç), които създават екзистенциалния лабиринт на човешкото
съществуване като начин на живот в смъртта30. В това състояние на агония
страстите са “нови” гранични параметри – на противоестественото състояние на
природата, подчинена на самовластния избор на отчуждението и нарцистичното
себелюбие. Затова и аскетическата борба не се води срещу отделните страсти, а е
подвиг и път за преодоляване на “всеобхватното” себелюбие и възстановяване на
екзистенциалните възможности за живот като лично отношение и общение. В
контекста на благодатно-аскетическия опит тази борба се развива като кенотично
подражаване на Кръста Христов; тя в същността си е подвиг на самоограничаване
спрямо всяко решение, което отхвърля живота като общение и утвърждава
нарцистичния нагон на себелюбието.
3.
Богословието на подвига на св. Максим изразява усилието му да върне
“оригенстващия” аскетизъм31 в рамките на евхаристийния опит на Царството Божие
и да потвърди автентичните онтологични и антропологични предпоставки на
аскезата. Подвигът извира от есхатологичната реалност на спасението в Христос и
едновременно с това е екзистенциален път на харизматично участие в Неговото
евхаристийно тяло. Това есхатологично измерение на подвижничеството е ключово
за мисълта на св. Максим, тъй като подвигът е израз на добрата воля за участие в
иконизирането, т. е. в присъствието на Божието Царство: “Като преодоляват
пречките на днешния век и като се възнасят с цялото си същество към Бога, те
(светиите) са се удостоили да се съединят изцяло с Него и, доколкото е възможно за
човека, да се удостоят с образа на небесния човек.”32 Тези думи са израз на живия
есхатологичен опит на евхаристийния образ на Божието Царство, който се дарува от
Светия Дух в Църквата и в същността си е призив за участие в дара на общението в
Христос. Затова духовното движение на човека, неговото екзистенциално израстване
в подвига на съдействието на благодатта има за цел участието в дара на
осиновлението и обожението по благодат като причастност на божествената
природа.33 Това означава, че подвигът не може по никакъв начин да бъде мислен като
някакъв “автономен” елемент или страна на живота в Христос, а като плод на
цялостното събитие на благодатното осиновление и обожение в евхаристийното тяло
28 Св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий (PG 90, 725 А); Глави за
любовта І, 71 (PG 90, 976 В).
29 Св. Максим Изповедник, Глави за любовта ІІ, 1 (PG 90, 981 В).
30 Вж. св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Tаласий 61 (PG 90, 628 CD).
31 За влиянията на оригенизма върху православната аскетика вж. по-подробно Тутеков, Св.
Неоплатонически мотиви в оригенизма и влиянието им върху монашеската духовност на
православния Изток//Неоплатонизъм и християнство.Ч. І. Гръцката традиция ІІІ–VІ в. С., 2002,
с. 23–54.
32 Св. Максим Изповедник, Öéëïêáëßá, т. 2, 180. За Царството Божие като причина и образец
на християнския живот вж. по-подробно Мидић, И. Цит. съч., с. 42–51.
33 Св. Максим Изповедник, Писмо 24 (PG 91, 609 CD).
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на Църквата.
В богословието на св. Максим духовният живот е основан и извира от
събитието на Въплъщението на Логоса, който снизхожда кенотично, за да осъществи
кинонийното единство на тварното и нетварното в есхатологичната пълнота на
живота.34 В тази христологична перспектива онтологичното събитие на
спасението35 се разбира като съгласие, съвпадение и съзвучие на волите на Бога и
човека36 като път на уподобяване и обожение в Христос чрез благодатта на Светия
Дух. Динамичното участие в този благодатен живот преодолява границите на
тленната биологична ипостас и създава възможности за преобразяване и обновяване
на природата отвъд ограниченията на индивидуалната самодостатъчност, тлението и
смъртта.37 Пътят на духовната аскеза включва преодоляването на егоцентричното
противоестествено състояние на природата (победата над страстите) и има за цел
връщането към катафизичното съществуване на природата (безстрастие и
добродетелен живот),38 т. е. общението на любовта, защото единствената цел на
заповедите е придобиването на любовта.39 Подвигът предполага усилието на човека
да преодолее онтологичната аномалия на фрагментираната природа, като “изправи”
гномичната воля в съгласие с природата, и да открие на самия себе си истинския
начин на съществуване (ôñüðïò õðÜñîåùò) съобразно логоса (êáô@ ëüãïí) по образ на
Бога.40 За св. Максим аскетическият живот преминава през три степени –
практическа философия, естествено съзерцание и мистическо богословие,41 които
се разбират като единство на праксис (ðñÜîéò) и теория (èåïñßá)42, като едно цялостно
събитие и благодатен процес на обновление и преобразяване. Аскетическата
практика започва с оздравяването на практическите (действените) сили на душата
(желателната и афективната = åðéèõìßá, èõìüò), след това променя познавателната
сила (=разума, разсъдъка – ëïãéêüí) и накрая достига своя връх в преобразяването на
мистичните сили (на ума=íïýò), които служат за богопознание и богообщение.
Целият този процес на духовна аскеза цели естественото здраве на душата: силите на
душата стават логосни, действат и се движат съгласно логосите на битието, така че
чрез съдействието на благодатта логосите стават сили на разумната душа.43 Свети
34 Св. Максим Изповедник, Мистагогия 7; вж. също Въпроси и отговори към Таласий 48 (PG
90, 445 В).
35 Според о. Г. Флоровски делото на спасението в Христос се извършва “в онтологически, а не
в нравствени термини” – вж. Флоровски, Г. Цит. съч., с. 218.
36 Св. Максим Изповедник, Богословски и полемически глави (PG 91, 25 А, 192 А, 193 А).
37 Срв. Jaнгазоглу Ст. Евхаристиjа и аскеза – еклисиолошке основе православног
етоса//Видослов (Требиње). 2004, бр. 31, с. 49.
38 За учението на св. Максим Изповедник за безстрастието и неговата органична връзка с
любовта вж. Въпроси и отговори до Таласий 1, 36 (PG 90, 968). Глави за любовта 1,2 (PG
90, 961), 81 (PG 90, 977) и 4,91 (PG 90, 1069). По-подробно вж. Thunberg, L. Microcosm and
Mediator, pp. 316–317.
39 Св. Максим Изповедник, Глави за любовта 4, 56 (PG 90, 1060 D).
40 Св. Максим пише: “Само Бог е благ по природа и само подражателят на Бога е добър по
своята гноми” – За любовта ІV, 90 (PG 90, 1069 С).
41 Св. Максим Изповедник, Глави за любовта ІV, 47 (PG 90, 1057). Цялостен анализ на тези
три степени на аскетическия път при св. Максим вж. Радосавлевић, А. Цит. съч., с. 87–93.
42 За разлика от Евагрий Понтийски, св. Максим по никакъв начин не разделя аскетическата
практика (=борба със страстите) и благодатно-мистическия опит на богосъзерцанието. Поподробно вж. Jевтић, А. Философија и теологија. Врњци, 2004, с. 36–37.
43 Флоровски, Г. Цит. съч., с. 224; Радосавлевић, А. Цит. съч., с. 87–93.

53

Максим постоянно подчертава онтологичните предпоставки на подвига като свързва
динамичното онтологично съдържание на логосите с гномичното съгласие на
човешката воля – залог за напредването на разумните същества към есхатологичната
пълнота на живота.44 Подвигът изразява включването на практиката в логосите на
разумните същества чрез тропосите на добродетелите, което обяснява органичната
връзка на етиката и аскетиката с онтологията.45 Затова св. Максим говори за логоси
на съществата и тропоси на добродетелите, чрез които (чрез добродетелите) Божията
воля се осъществява в достойните хора46 като “икони” на автентичната човешка
ипостас. Подвигът насочва гномичната воля в съгласие с логоса на природата –
движение, от което се ражда добродетелта чрез съдействието на благия Бог.
Подвигът е опит и движение към благобитието като “действено състояние, в което
всички добродетели са съединени помежду им в обединяващия (за тях) образ на
Божеството”.47 Но подвижническият живот като спазване на заповедите и живот
според добродетелта има за свой център Христос, защото в заповедите “мистично
присъства Божият Логос”48, а “сам Господ наш Иисус Христос е ипостас на всички
добродетели”. В рамките на тази христологична аретология св. Максим разбира
добродетелите като “възстановяване на човешката природа в нейното естествено
движение, а от друга страна – те (добродетелите) проявяват съвършената природа на
Христос като образ на Божието съвършенство.”49 Следователно подвигът е личен път
и усилие на вярващия – чрез спазването на заповедите и живот според добродетелта –
да запази дара на живота като общение в любовта, което е получил по благодат в
осиновлението и обожението в Христос.
Събитието на Боговъплъщението като ипостасно съединение на две
движения (двете природи предполагат и две енергии или воли)50 превръща
синергията (óõíåñãßá) между свободата и благодатта в екзистенциална основа на
цялата аскетика. Подвигът на духовния живот е личният начин, по който човекът
отговаря самовластно на призива на кенотичната Божия любов, защото само чрез
Въплъщението става възможно пълното отваряне на човешката природна воля,
нейното обожение в божествената воля на Въплътения Логос.51 Особеното значение
на волята и свободата както в христологията, така и в антропологията се потвърждава
в благодатния опит на аскетическото послушание по образа на Христос. Като
доброволно подчиняване на волята на Христос послушанието е харизматичен път на
участие в личния начин на съществуване на Христос, който се дарува от Светия Дух
в Църквата. Чрез това свободно аскетическо послушание човекът участва в
жертвената евхаристийна любов на Христос, която утвърждава живота като лично
отношение и общение. Това послушание е своеобразно “мистагогично” движение, в
44 Св. Максим Изповедник, Ambigua (PG 91, 1297 А).
45 Отец Николаос Лудовикос определя тази връзка като “интериоризация на онтологията” или
“онтологична етика”; вж. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, ó. 133–134.
46 Св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Tаласий 21 (PG 90, 321 А, 324 С).
47 Св. Максими Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий 46 (PG 90, 420 ВD).
48 Cв. Максим Изповедник, Глави за богословието и икономията 2, 70 (PG 90, 1156 D –
1157 А). Тук св. Максим изразява една основна истина за светоотеческото предание, която
ясно отъждествява Божиите заповеди с нетварните енергии, т. е. с Божията благодат. вж.
Ìáíôæáñäõò, Ã. Ðñïóùðï êáp èåóìïé, Èåóó., 1997, σ. 41–61.
49 Св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий (PG 90, 493, 321; 91, 309).
50 Относно сотириологичното значение на христологическия спор за двете воли в Христос вж.
по-подробно Маjендорф, J. Цит. съч., с. 140–145.
51 Св. Максим Изповедник, Писмо до Марин (PG 91, 32 АВ).
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което човекът не следва своята индивидуална (и винаги нарцистична) воля, а изцяло
подражава на послушанието на Христос, за да влезе и участва в кинонийното
единство на Неговото евхаристийно тяло. Кенотичното себеотричане в послушанието
намира своето конкретно съдържание в “отсичането на собствената воля”, което
всъщност е “духовно ръководство” в живота на Църквата. То има за цел да преодолее
многообразните форми на себелюбието и нарцистичния индивидуализъм и да
премине към личното измерение на евхаристийния начин на съществуване като
общение в любовта на Христос.
За св. Максим онтологичното съдържание и автентичната цел на подвига се
открива в любовта (áãÜðç), която, по думите на митр. Артемий Радосавлевич, е
“ключ за решаването на всички проблеми на аскетиката, тъй като тя спасява и
съхранява истината за творението”52. Духовната аскеза цели преодоляването на
всички форми и прояви на всеобхватното себелюбие (т. е. разнообразието на
страстите) и придобиването на съвършената любов, която “подбужда да обичаш
еднакво всеки човек”.53 Нарцистичната любов на себелюбието създава различни
биологически, психологически или морални разделения, които винаги водят до
отчуждение, което се подхранва от самодостатъчността на смъртната биологична
ипостас. Затова св. Максим отнася центъра на аскетическата борба към доброволното
кенотично себеотрицание, което е единствената противоотрова срещу страстта на
нарцистичното себелюбие на разбунтуваната природа. Единствената свободна
съвършена любов е любовта, която Бог излива кенотично в Христос чрез Светия Дух
и която се преживява като кинониен дар на живота в евхаристийната общност на
Църквата. Това е жертвена кенотична любов, чрез която Въплътеният Логос става
тропос на автентичното общение на вярващите – път на харизматично въвеждане в
единството на общението в любовта като “онтология” на троичния живот. Тук
подвигът не е просто “напредване” или “усъвършенстване” с помощта на Църквата, а
екзистенциално движение на участие в събитието на евхаристийното тяло на
Църквата, където етосът на вярващите се сраства с етоса на троичния живот като
свободно общение в любовта. Чрез аскезата всички видове добродетели се включват
и допълват от силата на любовта, която обединява и създава човека отново, като го
преобразява и обожава по благодат54 съгласно новия начин на съществуване в
Христос.55 От момента на новото раждане в Кръщението (където човекът получава
нова ипостас) съдържанието на духовния живот и етос се състои в свободното и
самовластно съхраняване на това лично съществуване чрез участие в жертвената
кенотична любов на Христос56. Това е така, защото победата над всеобхватното
себелюбие е възможна само като аскетическо самоограничаване, покаяние и
послушание с цел участие в евхаристийната любов на Христос.
Любовта е пълното съвпадение на движението на волята на разумните
същества в цялостната екзистенциална рамка на общението между Бога и човека.
Любовта е същността на кинонийното единство и на движението към
богоуподобяване и обожение, тъй като тя е плод на съдействието между Божията
52 Вж. Радосавлевић, А. Цит. съч., с. 89.
53 Св. Максим Изповедник, Глави за любовта ІІ, 10 (PG 90, 985).
54 Св. Максим Изповедник, Ambigua (1248 А – 1249 В).
55 За св. Максим Христос е “ипостасна вяра, действена и дейна. Според нея Логосът Божий се
проявява в деятелите, въплътен в добродетелите. Посредством тях Логосът на оня, който ги
върши, възвежда към Своя Отец, в Когото съществува по природа” (PG 90, 336).
56 Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, ó. 211.
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кенотична любов и самовластното движение на човешката воля.57 Любовта на
Христос открива новото творение в Духа58 и въвежда харизматично в събитието на
общението като единствен начин на съществуване59 – живот, който се придобива в
Христос чрез действието на благодатта.60 Всичко това показва, че за св. Максим
екзистенциалното съдържание на духовния подвиг има за цел придобиването и
съхраняването на съвършената любов като единственият начин и възможност за
живот в общение, защото “съвършената любов не разделя едната природа на
хората…, но винаги гледайки в нея, обича еднакво всички хора… Защото и Господ и
Бог наш Иисус Христос, показвайки Своята любов към нас, пострада за цялото
човечество…”61. В своя самовластен и доброволен отговор на Божия призив човекът
изцяло се предава62 на Божията любов и така проявява екстатичния характер на
своята личност63. Но за св. Максим екстазът (Ýîôáóéò), който се предполага от самата
структура на духовния живот, не означава отричане или “излизане от природата, а
есхатологично оцелостяване”64 в Христос чрез обожаващата благодат на Светия Дух.
В екстатичното общение на любовта силите на душата се променят от съзерцателния
ум,65 устремен към есхатологичното възпълване на живота. Конкретното аскетическо
съдържанието на това екстатично състояние се открива в доброволното свободно
послушание по примера на Христос и на св. апостол Павел, който казва: “Вече не аз,
а Христос живее в мене” (Гал. 2:20). Аскетическият опит открива тази екстатична
любов като духовно движение, което преодолява всеобхватното себелюбие (винаги
нарцистично) и въвежда в общението на Христовата любов. То изисква истинско
себеотрицание и жертва подобно на Господа и не може да се постигне без помощта
на Светия Дух.66 Затова и пътят на аскезата е винаги свободно съдействие и отговор
на Божия призив за благодатно осиновление и обожение в Христос.
За св. Максим любовта на Христос се открива и се осъществява в пълнота в
Божествената Евхаристия, която дава смисъл на целия подвиг като подражаване и
уподобяване на Христос. Този евхаристиен етос създава предпоставките на всяко
автентично подвижничество като дава на любовта смисъл на кеносис и жертва за
другия по образа на Христос67. Така подвигът придобива смисъла на жертвено и
кенотично участие в евхаристийната любов на Христос, която е основа и съдържание
на всяко истинско общение. Но в евхаристийния опит на Божието Царство тази
любов се открива не само като кенотична и жертвена, но и като възкресна и радостна,
57 Св. Максим Изповедник, Писма (PG 91, 613 А, 396 С, 400 В).
58 Св. Максим Изповедник, Мистагогия 1 (PG 91, 667 С).
59 Това означава, че общението открива истината за битието. Вж. Zizioulas, J. Being as
Communion, рр. 67–122.
60 Св. Максим Изповедник, Мистагогия 1 (PG 91, 668 АВ).
61 Св. Максим Изповедник, Глави за любовта І, 71 (PG 90, 976 В).
62 Св. Максим Изповедник, Богословски и домостроителни глави І, 39 (PG 90, 1097 С).
63 Описанието на този принцип на духовния живот вж. Глави за любовта ІV, 44, 45
(PG 90, 1057 ВС). За “екстатичния” характер на човешката личност вж. Zizioulas, J., Being as
Communion, рр. 52–54 и Ãéáííáñá, ×. Ô{ ðñüóùðï êáp } ¸ñùò, ÁèÞíá, 2001, . 54.
64 Ëïõäïâßêïõ, Í. Ç êëåéóôç ðíåõìáôéêïôõôá êáé ôï íïõìá ôïõ åáõôïõ, ó. 193; вж. св. Максим
Изповедник, PG 91, 81 D.
65 Св. Максим Изповедник, PG 90, 548 D – 549 А.
66 Това пневматологично измерение е много важно, защото за св. Максим екстазът е всъщност
“излизане” от тварното съществуване, а това е невъзможно освен чрез съдействието на
нетварната благодат на Светия Дух. Вж. Маjендоф, J. Цит. съч., с. 147.
67 Св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Tаласий (PG 90, 725 С).
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защото тя проявява есхатологичната пълнота на живота в Светия Дух. В опита на
Църквата Евхаристията, общението и любовта се отъждествяват и затова подвигът не
може да бъде разбран по друг начин, освен като екзистенциален път на участие и
съхраняване на живота в Христос чрез Светия Дух.
4.
Според богословието на св. Максим Изповедник благодатноподвижническият етос на духовния живот се осъществява изключително в рамките
на евхаристийното църковно тяло, където спасението се отъждествява с
осиновлението и обожението68 в Христос чрез Светия Дух. Това означава, че
подвигът трябва да се разбира преди всичко като “мистагогичен” път и
екзистенциална борба за осъществяването на евхаристийния начин на съществуване
в общността на Църквата. За св. Максим същността на спасението е в онтологичното
събитие на събирането на разделените същества в кинонийната благост на Божията
любов,69 което се осъществява и възглавява в Божествената Евхаристия. В
евхаристийния опит на Църквата това събитие се преживява като есхатологична
реалност, в която се основава автентичната човешка ипостас и от която извира
истинският духовен живот като благодатен дар на личното общение в Христос.
Подвигът е екзистенциалният начин на лично “засаждане” в Господнето
тяло, в което човекът участва в дара на божествения живот, даруван от Христос в
границите на тварния свят.70 Следователно християнският подвиг е по най-дълбок
начин кинониен и, по думите на о. Николаос Лудовикос, “съществува единствено
като екзистенциална основа и предпоставка за общението, тъй като всяко действие в
църковното тяло е истинско единствено в степента, в която може да се въплъти от
Христос и да се принесе от него към приемащите го духовни членове на църковното
тяло, запазвайки и укрепвайки хармоничното общение между членовете на тялото.”71
Екзистенциалното движение на подвига се осъществява в евхаристийния опит на
Църквата, където човекът участва в събитието на живота като лично отношение и
общение с Христос. Така съдържанието на духовния живот се открива като път за подълбокото “засаждане” в евхаристйното тяло на Христос чрез благодатта на Светия
Дух. Чрез благодатта на Духа вярващият напредва по един път на духовно
израстване, път на осиновление и обожение с евхаристийна основа и характер и
според степента на участие в живота на евхаристийната общност. Божествената
Евхаристия е не толкова връх на духовното усъвършенстване на човека, както мисли
Л. Тюмберг72, а основа и рамка, в която всички “степени” и “резултати” от духовното
развитие и израстване да бъдат онтологично основани и изначално насочени към
обожението73 като евхаристиен начин на съществуване. Това позволява трите
степени на духовния живот очистване, просветление и обожение да бъдат разбрани
като едно цялостно онтологично събитие на есхатологичното “оцелостяване” на
68 Св. Максим Изповедник, Мистагогия 24.
69 Вж. св. Максим Изповедник, Мистагогия 1 (PG 91, 664 D – 665 В).
70 Св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий 15.
71 Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, ó. 205.
72 Вж. Thunberg, L. Оp. cit., pр. 290, 306–308. Необяснимо е неговото недоразумение относно
това дали Божествената Евхаристия се отнася към началото или края на духовното
усъвършенстване.
73 Св. Максим Изповедник, Мисагогия 5.
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човека в Христос. Те не са три независими степени на аскеза или духовно
напредване, а са аспекти на онтологията на спасението и обожението като
“засаждане” в Тялото Христово чрез Кръщението, Миропомазването и
Евхаристията.74 Така етосът на подвижническия живот черпи смисъл и се проявява
във всяко светотайнствено действие, което поставя човека в центъра на
евхаристийното събитие на Църквата като лично осъществяване на екзистенциалните
възможности за живот и съхраняване на неговата еклисиална ипостас. Тайнството на
Божествената Евхаристия става онтологична основа и крайна цел на всички
“екзистенциални движения” на духовния живот, които могат да интегрират човека
по-цялостно в живота на евхаристийното тяло на Църквата. “Затова и християнската
аскетика – пише отец Николаос Лудовикос – е по най-дълбок начин кинонийна, тъй
като не може да съществува в Господнето тяло без съдържателна евхаристийна
ортопраксия. Всички неща са истински и се припознават като екзистенциално
автентични според степента на тяхното евхаристийно засаждане.”75 Затова и
автентичността на духовния живот зависи от степента, в която подвигът допринася за
пълноценното участие в евхаристийния етос на Църквата като израз и проява на
нейната истина и единство.
Евхаристийно-еклисиологичните основи и съдържание на духовния живот
откриват същността на подвига като екзистенциално движение и път, по който
човекът достига до “по подобие” и обожение76 – пълното общение на човека с Бога
като дар и благодат на кенотичната Божия любов.77 За св. Максим подвижничеството
е екзистенциалната лична основа на общението, което извира от любовта като
движеща сила на подвига и въвежда човека в пълнотата на божествения живот в
Христос.78 Подвигът е опитът от динамичното събитие на възстановяване на
изгубеното общение и запазване на дара на участието в общността на Църквата
Христова. Динамичното съдържание на това събитие не може да се ограничи до
рамките на някаква индивидуална автономна етика, тъй като в опита на личното
общение с Бога Той се преживява като единствено благ само в църковното тяло на
Христос. Личният път на духовната аскеза зависи от степента на преодоляване на
разделенията на себелюбието и от участието в личния призив на Христовата
кенотична любов, която му се дарува като живот в Духа. В светлината на
ипостасното съединение на божествената и човешката природа в Христос може да се
види кинонийното назначение на човека в обединяващото дело на Христос,79 който
събира и обединява всички хора и цялото творение в Своята Църква.80 Логосът
Божий е приел в Своята Ипостас човека, а според св. Максим и цялото творение в
него, и чрез Евхаристията това ипостасно единство на тварното и нетварното се
предава по благодат на цялото оцърковено творение. Тук става дума за лично
общение, което придава личностно измерение на единството на вярващите в Христос,
основано изключително върху любовта. В Божествената Евхаристия това кинонийно
единство се предлага като дар на Христовата любов, а неговото лично измерение се
74 Св. Максим Изповедник, Kоментари (PG 4, 168–169).
75 Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, ó. 68.
76 Св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий (PG 90, 773 В); 32 (col. 372 В);
вж. Различни глави 5, 19 (PG 90, 1356 В).
77 Св. Максим Изповедник, Богословски и полемически глави 2, 90 (PG 90, 1168 С).
78 Св. Максим Изповедник, Богословски и полемически глави 1, 46 (PG 90, 1196 ВС).
79 Това е основната теза в цялата книга на Thunberg, L., Microcosm and Mediator.
80 Срв. св. Максим Изповедник, Мистагогия 1.
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открива в благодатния дар на любовта.81 Затова духовното напредване на вярващия в
Светия Дух към личния начин на съществуване в Христос е неговото постепенно
“засаждане” в Христовото тяло, неговото осиновление и обожение в Христос,
неговото безкрайно усъвършенстване като благодатно участие в личното любящо и
живо общение на Tроичния Бог.82 Този път на харизматично осиновление и обожение
чрез благодатта е следване на Христос, в Когото човекът става бог по благодат (êáô@
÷Üñéí): “Така и ние, следвайки Го, ще достигнем до горе и ще станем богове чрез
тайната на благодатта”.83 Така според св. Максим осиновлението на човека в Христос
по благодат е тъждествено с единството, сродството и подобието на Бога и с
обожението.84 Обожението е неизказаното общение на човека с Бога,
есхатологичното състояние на вечното благобитие, състоянието на вечното единство
в общението на Христовата любов.85
В контекста на тази евхаристийно-еклисиологична истина за човека
духовният живот е автентичен в степента, в която вярващият преодолява своята
смъртна биологична ипостас, чрез осиновлението и уподобяването на Христос, чрез
благодатта на Светия Дух. Събитието на духовния живот е екзистенциална и опитна
аскеза, която се отнася към цялото човешко съществуване и която въвежда вярващия
в онтологията на вечния троичен живот, даруван му от Христос в Светия Дух. Това
събитие формира и утвърждава един подвижнически етос, който е основан и
ориентиран към Божествената Евхаристия и изразява динамиката на участието в
личното общение като предвкусване на Царството Божие. Това есхатологично
измерение на евхаристийно-подвижническия етос на Църквата вече е призив към
човека още тук и сега да изгради лични отношения на общение и любов и така да
иконизира истинския живот на Царството. Така екзистенциалното събитие на
подвига се отнася не към тесните граници на някаква затворена духовност или етика,
а черпи смисъл от есхатологичната реалност на спасението като харизматично
участие в осиновлението и обожението. Етосът на подвижническия живот “не е
индивидуален, а par excellence църковен евхаристиен факт. Той е личен опит за
превъзмогване на самия себе си от всяка безизходна самозатвореност, от
самодостатъчността на съществуването, откриване на личността за живота на
общността като съ-съществуване и отношение с останалите членове на тялото
Христово, утвърдителен отговор за живот като любов и свобода”.86 В тази
есхатологична и еклисиологична перспектива етосът на духовния живот дава
възможност да се открие истината за битието като “евхаристийно ставане в
общение”87 като личен начин на съществуване по образа на Света Троица в Христос
и Светия Дух.

81 Св. Максим Изповедник, Писма 5 (PG 91, 401 В).
82 Св. Максим Изповедник, Мистагогия 24; За безпределността на човека в богословието на
св. Максим вж. Христу, П. Преп. Максим Исповедник о бесконечности человека; Maximus
Confessor; Actes du Symposium sur Maxime le Confeseur, Fribourg, 2–5 september 1980; édités par
Felix Heinzer et Christoph Scönborn, Éditions Universitaires, Fribourg Suisse, 1982, www.
myriobiblos.gr.
83 Св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий 29 (PG 90, 320).
84 Св. Максим Изповедник, Мистагогия, Заключение (PG 91, 708 С).
85 Св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Tаласий (PG 90, 781 ВС).
86 Jагазоглу, Ст. Цит. съч., с. 50.
87 Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, ó. 272.
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Свилен Тутеков
ПОДВИГ КАО ЕГЗИНСТЕНЦИЈАЛНИ ПУТ СЈЕДИЊЕЊА
(Киновијске димензије аскезе у богословском учењу св. Максима Исповедника)
Ово истраживање посвећено је киновијском карактеру подвига у
богословском учењу св. Максима Исповедника – теми која укључује онтолошке,
антрополошке и еухаристичко-еклисијалистичке димензије аскезе. Представљене су
основне онтолошке претпоставке антропологије и амартологије у контексту
богословске мисли овог св. оца која има изразито есхатолошки карактер. Оваква
полазна тачка гледишта представља у општим цртама један целовит антрополошки
оквир у коме се пут духовне аскезе посматра као егзистенцијална основа за
сједињење у љубави у еухаристичком телу Цркве. Како је за св. Максима онтологија
подвига повезана са савлађивањем сваког самољубља (извор свих страсти), онда је
прави циљ духовног живота динамички киновијски одговор на евхаристичну љубав
Христа, тј. на један евхаристични начин постојања кроз сједињење у Светом Духу. То
значи да је за св. Максима најдубљи смисао и циљ аскезе пут ка потпунијем
интегрисању и учешћу у евхаристичној заједници Цркве, што води до посињења и
обожења човека преко благодати. Из тога произилази да посебност духовног живота
зависи од степена у коме аскеза интегрише човека у евхаристични етос Цркве и у
коме се живот посматра као сједињење у љубави са Христом преко Светог Духа.
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БОГ И ВРЕМЕ У АПОЛОГИЈИ ЕВНОМИЈА АНОМЕЈЦА
Апстракт: Рад има за циљ да представи основе Евномијевог учења
изложеног у његовом делу Апологија или Liber Apologeticus, са посебним освртом на
проблем односа Бога и времена. У првом делу рада Евномијево учење ће бити
представљено на основу његове три карактеристике, и то: именовање Божије
суштине као нерођеност, хијерархије бића која води од Бога, преко нерођеног до
Светог Духа, и логичког метода који он примењује. У исто време направиће се
покушај да се порекне да Евномије основне карактеристике свог учења заснива на
античкој филозофској традицији. У другом делу рада истраживаће се веза која
постоји између Божијег рађања Сина и времена. Евномијево учење о Богу заснивало
се на суштинској разлици између Бога и Сина Божијег на основу појмова нерођеност
и рођеност. Поред овога Синовљево рађање је, према Евномију, повлачило и
постојање интервала или растојање између Бога и рађања Сина. Тиме су Отац и
Син доведени у однос временског следа. Поричући да је Син од вечности са Оцем,
као и његово рађање у времену, Евномије га смешта у векове. Евномијева хијерархија
бића у односу на временске и безвременске категорије јесте следећа: једино Бог
постоји у вечности, док су Син Божији, Свети Дух и остале духовне силе смештене
у векове. На крају ове пирамиде налази се чулни свет, чија је одлика промена и у коме
се налази време.
Кључне речи: нерођени, јединородни, суштина, дејство, вечност, време,
векови, раздаљина, интервал.
Проблем односа времена и Бога није престао да буде ствар полемике ни
после званичних осуда Аријевог учења на Сабору у Никеји и на низу сабора који су
уследили после Никеје. Аријанство се од учења александријског презвитера развило
у покрет који је имао и политичких аспирација. Од Константиновог времена па на
даље проблем аријанства постао је део империјалне политике, која се често
опредељивала за ово учење, користећи га као маску да реши одређене политичке
проблеме у своју корист. Црквена политика ништа се мање није разликовала од
државне. Често су се и епископи и клир опредељивали за подршку овог учења када је
однос политичких снага превагнуо на ту страну. Најпознатије Аријеве присталице
још у раној фази били су његови савременици Јевсевије Никомидијски, Јевсевије
Кесаријски и Астерије. Док су се прва двојица више бавила „дворском политиком“,
Астерије је за собом оставио неколико дела, од којих је најпознатија одбрана Арија
Синтагматион (Suntagm£tion), која се често налазила на мети критика Светог
Атанасија.
Аријево учење имало je и своје наследнике, који често нису заступали
хомoгене ставове, већ су се доста разликовали међу собом. Може се генерално
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направити разлика између оних следбеника Аријевог учења који нису прихватили
никејску формулу ÐmooÚsioj, оставши тиме верни своме учитељу, и оних који су ову
формулу у одређеним фазама полемике прихватали, обавезани саборским одлукама,
али су остајали на становишту које однос између Оца и Сина није описивао овим
термином. Док се прва група, позната као аномејци или неоаријанци1 задржала на
основним претпоставкама учења Арија и Јевсевија Никомидијског и даље
инсистирајући на изразу ¢gennhs…a као најважнијој карактеристици Божијег бића,
дотле је друга група, без великог интересовања за филозофску потку проблема, ишла
у правцу избегавања било каквог одређења односа Оца и Сина у терминима oÙs…a. За
њих би се могло рећи да су следбеници Јевсевије Кесаријски коју је највише заступао
ову линију решавања проблема2. Пошто је ова група аријанаца или семиаријанаца
представљала више политички покрет него филозофско учење, ми ћемо наше
интересовање усмерити према првој групи, са којима ће Свети Кападокијци доћи у
сукоб.
Аномејци или неоаријанци јесте група присталица Аријевог учења
предвођена пре свих Аетијем и Евномијем. Назив аномејци добили су по грчкој речи
¢nÒmoioj, која значи неједнакост, односно различитост, и којом се у оквиру њихових
учења описује однос Оца и Сина, односно указује на различитост њихових природа.
Израз аномејци користили су Свети Василије и Свети Григорије Ниски да би
именовали припаднике овог учења. Други назив неоаријанци уведен је од стране
Копечека у његовој дисертацији3 и имао је за циљ да превазиђе недоследност назива
аномејци, јер су заговорници овог учења често тврдили да они не уче да је Син
¢nÒmoioj Оцу, већ да је исти на основу воље, али не и на основу суштине4. У сваком
случају, под овим су називом пре свих познати Аетије и његов ученик Евномије.
Предмет нашег интересовања овде ће бити пре свега Евномијево учење, зато што су
са њим највише полемисали Свети Василије Велики и његов млађи брат Свети
Григорије, док ћемо се његовог учитеља Аетија дотаћи у мери у којој је то потребно
да бисмо сагледали какав су став по питању времена имали ови аутори.
Евномије је најпроминентнији настављач аријанског учења у његовој позној
фази. Пореклом је из Кападокије, на шта је био поносан и што је увек истицао у
полемикама са Светим Василијем и Светим Григоријем. Отац му је био земљорадник
и од њега је стекао прво образовање. Касније се школовао за писара, затим
беседника, да би у Антиохији, на крају периода свог школовања, стекао образовање и
из теологије. Био је Аетијев ученик током његовог боравка у Александрији, негде око
355. године. Епископ Евдокије Антиохијски га је, по његовом повратку у Антиохију
358. године, рукоположио за ђакона. Пар година касније исти епископ предложио је
1 О историји аријанског учења видети у обимној студији R.P.C Hanson-a., The Search for the
Christian Doctrine of God, T&T Clarc, Edinburgh, 1988. О позној фази аријанства видети у
дисертацији T. Kopeceka, A History of Neo-Arianism, Philadelphia Patristic Foundation, Cambridge,
MA, 1979.
2 Хансон ће настанак овог учења или боље рећи покрета везати за 357. годину, осносно за II
сабор у Сирмијуму, и по његовом мишљењу оно се пре тог датума не може посебно издвојити
из корпуса аријанског учења. За ову групу он ће користити назив хомејци (Homoian Arians)
насупрот називу аномејци, под којим је позната друга група. Овај назив долази од грчке речи
Ómoioj, и њоме жели да се укаже на истост Оца и Сина, што се, у одређеној мери, може
означити као обележје овог учења. Више о томе у његовој The Search for the Christian Doctrine
of God, стр. 557-597.
3 Kopecek T., A History of Neo-Arianism.
4 Hanson, R.P.C., The Search for the Christian Doctrine of God, стр. 598-636.
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да буде рукоположен за епископа града Кизика, што је и било прихваћено. Евномије
ће на епископској столици остати све до тренутка свог опозива. Њега ће опозвати
сабор који је, на захтев самог цара, сазван од стране истог епископа Евдокија, али
сада Цариградског, због оптужбе да је заступао аномејско учење. Порекавши то пред
самим Евдокијем у Цариграду, са Евномија бива скинута оптужба, али се он не враћа
на своју катедру у Кизик због непријатељског односа своје пастве, већ одлази у родно
село Дакору у Кападокији, где и завршава свој животни пут. Код Созомена и
Теодорита могу се наћи и други подаци о њему, али ово је довољно да створимо
општу слику о његовом животу. Евномије је био сигурно један од најконтроверзнијих
аутора свог времена. О овоме сведочи податак да су скоро сви значајни аутори тог
времена побијали његово учење, и то: Аполинарије, Свети Василије Велики, Дидим
Слепи, Диодор Тарски, Свети Григорије Ниски, Теодор Мопсуестијски, Теодорит
Кирски5. У модерној науци сматра се како једним од најдубљих и најсуптилнијих
теолога који је наставио Аријево учење, тако и највећим дијалектичарем аријанске
партије.6
Од Евномијевог опуса мало је остало и то мало се, у највећој мери, може
реконструисати на основу полемичких дела Светих Василија и Григорија уперених
против њега. У последњим годинама IV века, наредбом цара Аркадија, а на основу
извештаја о јеретичком деловању у царству новоуспостављеног Патријарха
Цариградског Светог Јована Златоустог, већи део Евномијевог oпуса је уништен7.
На основу сведочанства Кападокијаца, Евномије је између осталог за собом
оставио неколико догматских дела писаних у полемичком духу. Прво од његових
дела које је у потпуности реконструисано познато нам је под насловом Апологија или
Liber Apologeticus. Ово дело у великој мери може да се реконструише8 на основу Св.
Василијевог дела насловљеног Против Евномија (Adversus Eunomius). Остатак нама
познатог Евномијевог опуса заправо представља одбрану његових ставова од напада
који су уследили од стране Светог Василија, и састоји се од друге апологије или
Апологије апологије (Apologia Apologiae) и његовог Исповедања вере. У овим делима
Евномије одговара Светом Василију на оптужбе и побијање изнетом у делу Против
Евномија. Ова дела позната су нам на основу списа Светог Григорија Против
Евномија (Contra Eunomium). Свети Григорије после смрти свог брата Светог
Василија наставља полемику са Евномијем пишући неколико књига уперених против
Евномијеве друге апологије, као и књигу уперену против Евномијевог Исповедања
вере.
У овом раду бавићемо се превасходно Евномијевом првом Апологијом, на
основу које је Свети Василије и сачинио своје полемичке списе усмерене против
Евномија. Посебну пажњу посветићемо проблему времена. Утисак који може да
створи летимично читање Апологије јесте да проблем времена, или боље речено
проблем Бога израженог темпоралним категоријама, није више карактеристика
аријанског учења, и да више нема спорења по том питању. Евномије не употребљава
5 Види R. P. Vaggione, увод у Eunomius, The Extant Works, Clarendon Press, Oxford, 1987, стр.
13.
6 Види Anastos, M. V, ‘Basil’s Kat¦ EÙnomiou, A Critical Analysis’ у Fedwick, P. J., Basil of
Caeserea: Christian, Humanist, Ascetic. A Sixteen-Hundred Anniversary Symposium, vol. 1,
Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, 1981, стр. 67-136, посебно стр. 72.
7 Cod. Thеodo. xvi. 5, 34. (Mommsen i, pars post., стр. 866)
8 Потпуну реконструкцију прве Апологије, као и превод на енглески од стране R. P. Vaggione-a
видети у Eunomius, The Extant Works.
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фразе попут оне „беше када не беше“ (Ãn pÒte oÙk Ãn), која је представљала угаони
камен раног аријанског учења, и један од повода да се ово учење нађе на удару
критике православне стране. Међутим, погледајмо прво целокупни мисаони оквир
Евномијевог учења изнет у првој Апологији да бисмо могли да имамо представу о
месту које питање времена заузима у овом систему.
Кардинал Данијелу9 представиће Евномијево учење на основу три
карактеристике. Прва је мистична теорија имена као нечега што је Богом дато,
Тројична теологија или тријадологија заснована на хијерархији која води од
јединства ка мноштву, и склоност ка примени рационалног или логичког метода у
теологији. Све ове три одлике Евномијевог учења ће, према Данијелу, имати своје
порекло у античкој филозофској традицији, и то: прва у теорији имена изложеној у
Платоновом Кратилу, друга у новоплатонистичким хијерархијским системима и
трећа у аристотеловској логици. Иако се ово Данијелуово становиште нашло на мети
критика и у великој мери доведено у питање10, чињеница је да се Евномијево учење
мање-више одликује трима наведеним карактеристикама, али је тешко доказати да
његово учење има порекло у грчкој филозофској традицији.
Почнимо анализу Евномијеве Апологије, првом карактеристиком која по
Данијелуу одликује његово учење, његовом теоријом имена. Иако има основа
говорити о теорији имена код Евномија, о њој тешко да се може говорити на основу
Евномијеве прве Апологије. Учење по коме су имена дар Божији резултат је полемике
које Евномије води са Светим Василијем и може се наћи у другој Евномијевој
Апологији. У сваком случају, у првој Апологији могу се наћи њени зачеци. Зашто се
теорија имена, рекло би се једно бенигно питање, нашла у средишту теолошке
дебате? Евномије је питање имена сагледавао у контексту именовања Бога. Проблем
именовања Бога није било ништа ново, већ је као такав дубоко био укорењен у
јудаистичкој традицији из које је и доспео у хришћанство11. Поред разних имена која
се могу приписати Богу на основу његових дејстава, по Евномију би морало да
постоји и једно име које би описало суштину његовог бића. То име требало би да
означи природу именованог и не би требало да буде заједничко, односно да покрива
и класу предмета. Евномије ће поћи од тврдње из свог исповедања вере,12 по којој је
Бог један, и да у биће није дошао ни својим деловањем ни деловањем неког другог.
9 Danielou, J., ‘Eunome l’Arien et l’exégèse platonicienne du Cratyle’, REG 69 (1956), стр. 412-32.
10 Види Wickham, L. R., ‘The Syntagmation of Aetius the Anomoean’, JThS 19 (1968), стр. 532569, и Rist, J. M., ‘Basil’s “Neoplatonism”’ Fedwick, P. J., Basil of Caeserea: Christian, Humanist,
Ascetic, vol. 1, стр. 137-220, посебно стр. 185-8.
11 Становиште по коме Бог нема име развијено је у намери да се очува Божија
трансценденција. Јустин Философ ће учити да је немогуће именовати неизрецивог Бога и да
имена ка што су Отац, Бог, Творац представљају изуме којима се људи обраћају Богу.
Међутим, постоји и разлика између ових назива који се Богу придају (prosr»seij) и имена
(Ônoma) Бога Оца којима се крштава (видети I Апологија 61, 10-11 и II Апологија 6, 1-2). Ориген
ће исто указати на постојање разлике између назива које придајемо Богу и одговарајућих
имена која могу да опишу шта Бог јесте. Прва група представља изразе којима се, по Оригену,
служимо у етици, физици или теологији и који могу при лошој логичкој употреби довести до
погрешке, док се друга односи на имена која се могу наћи у Светом писму. Ориген посебно
подвлачи значај библијског имена „Онај који јесте“ (Видети Commentarii in Genesim
(fragmenta), PG 12, 89; Exhortatio ad martyrium 46; Commentarii in evangelium Joannis II, 13, 95).
12 Овде се не ради о његовом касном делу које је познато под овим насловом (EKTQESIS,
Expositio Fidei), већ о 5. поглављу његове Апологије у којој износи тзв. кратки Символ вере,
који се разликује од дужег који се налази на крају Апологије, у њеној 28. глави.
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Пошто је и Творац, онда је морао да претпостоји стварима које је створио. Према
томе, Евномије ће закључити да:
„Бог није постојао пре себе, нити је било шта друго постојало пре њега, већ
је Он пре свих ствари, из чега следи да је Он нерођен (=нестворен), или пре да је Он
нерођена суштина“13.
У анализи овог Евномијевог пасуса можемо приметити да Евномије и даље
користи темпоралне категорије попут пре и после (prÒteron, Ûsteron) да би описао
однос Бога и онога чега је Он творац. Но питање темпоралног вокабулара оставићемо
за касније. Сада ћемо наше интересовање усмерити ка питању зашто Евномије тврди
да је ¢gšnnhtoj оно што Бог јесте, односно да је то суштина његовог бића?
Ово питање заправо повлачи два питања. Прво, како је могуће да се само
једним изразом опише Божија суштина, и друго, зашто је баш израз ¢gšnnhtoj тај
који у потпуности или у већој мери објашњава суштину Божијег бића?
Евномије сматра да Божије име стварно одражава Божије биће, односно
његову суштину. Он своје учење, по коме Бог има име, повезује са местом из
Мојсијеве књиге Изласка 3, 14, где се Бог представља Мојсију као „Онај који јесте“
('Egè e…mi Ð ên). Евномије ово становиште јасно износи када апелује на семиаријанце
да признају да ако се Бог и Син, разликују у именима (¢gšnnhtoj и gšnnhma), морају
се разликовати и у суштинама (parhllagmšnaj Ðmologe‹n kaˆ t¦j oÙs…aj)14. Учење
по коме имена одражавају суштину ствари заступао је Кратил у истоименом
Платоновом дијалогу. На везу Платоновог Кратила и Евномијевог учења указано је
доста рано, међутим, поставља се питање у којој мери је Евномије баштиник
платонистичке традиције. Сам Евномије бранио се од напада својих опонената који
су тврдили да он хришћански језик замењује језиком филозофије, првенствено
заснивајући своје учење о Божијем имену на горенаведеном месту из Мојсијеве
књиге Изласка. Он се по овом питању разликује од Филона, који је тврдио да је Ð ”Wn
заправо није право име Божије, јер нема имена које се може придати Богу, јер је он
изнад сваког именовања15. Фундаментална разлика огледа се у чињеници да Филон
полази од претпоставке да је Бог изнад сваког људског сазнања, па самим тим и
изнад именовања, попут Платонове идеје добра која је ™pškeina tÁj oÙs…aj16.
Евномије, међутим, стоји на становишту да је Бог „биће“, односно „сушчи“17, и као
такав он мора као и остала бића бити подложан именовању. Који су разлози за
овакво Евномијево становиште? Прво, као што смо већ рекли, Евномије своје учење
заснива на Светом писму, не би ли својим опонентима избио из руку аргумент да
Бога описује филозофским језиком. Овај разлог, међутим, није суштинске природе.
13 Апологија 7, 9-11: oÙkoàn e„ m»te aÙtÕj ˜autoà, m»te ›terÒn ti aÙtoà proãp£rcein
dšdeiktai, prÕ d p£ntwn aÙtÕj, ¢kolouqe‹ toÚtJ tÕ ¢gšnnhton· m©llon d aÙtÒ ™stin oÙs…a
¢gšnnhtoj.
14 Апологија 17, 10-15.
15 De vita Mosis 1, 75, 2-4: ... Óti ™gè e„mi Ð ên, †na maqÒntej diafor¦n Ôntoj te kaˆ m¾ Ôntoj
prosanadidacqîsin, æj oÙdn Ônoma tÕ par£pan ™p' ™moà kuriologe‹tai, ú mÒnJ prÒsesti
tÕ enai.
16 Држава 509b 9.
17 Сиј, односно Сушчи словенски је превод јеврејског ЈХВХ, односно Јахве, и грчки: Ð ên, и
представља партицип из кога је изведена словенска именица суштина, која је и данас у
употреби у модерном српском језику, али без свог корелатива сушчи, зато што се у модерном
српском језику одустало од коришћења партиципа. Више о теолошкој поставци имена Божијег
видети у Јевтић, Атанасије, Хришћанско схватање личности у историји, у
www.verujem.org/teologija/hristorija.htlm.

65

Оно што је Евномију много важније, а што га и удаљава од Арија, јесте становиште
по коме је Бог сазнатљив. Сведочења црквених историчара поклапају се по питању
његовог учења о Божијој сазнатљивости. И Сократ Схоластик и Епифаније Кипарски
и Теодорит Кирски сагласни су да је Евномије учио да се Бог може спознати у оној
мери у којој се може имати и знање о себи18. Овако изричита твpдња се, међутим, не
може наћи ни код Евномија, ни код Аетија, коме је Епифаније приписује, већ
највероватније представља закључак који су црквени историчари извели на основу
аномејске основне премисе да је Божија суштина сазнатљива. Евномије ће учити да
сазнати Божију суштину значи сазнати да је она изнад сваког узрока и неподложна
ниједном закону који је створен19. Свако ко се, према Евномију, са „добром намером
упусти у процес сазнавања Божије суштине, биће вођен упутствима саме суштине да
одбаци свако њено поређење са било чим другим што је страно законитости њене
природе“20. Слично овоме ће учити и Евномијев учитељ Аетије. По Аетију нерођена
суштина неупоредива је по себи, без обзира на то што се на њу указује упоредо са
рођеном природом којој је узрок. Међутим, по Аетију, то не указује да је она
несазнатљива за нас, већ да је неупоредива и недостижна по себи, зато што је
нерођена21.
Сазнање Божије суштине би према Евномију, а и Аетију, онда значило нешто
друго од онога што су им приписивали црквени историчари да је сазнање и
разумевање Бога потпуно једнако разумевању сопственог бића. Евномије је желео да
покаже неколико ствари. Прво, да је сазнање Божије суштине могуће, јер би у
противном подразумевало да је суштина нешто неразложно, јер се разумом не може
сазнати. Друго, да је Божија суштина трансцендентна и јединствена. Трећа ствар која
се може претпоставити јесте да Евномије одбацује могућност сазнања Бога кроз
мистично сједињење са његовом суштином22.
Шта је Евномије заправо хтео да постигне учењем о могућности сазнања
Божије суштине? Да ли се ово његово становиште може протумачити као
побољшање претходног аријанског учења? Свака Аријева тврдња изречена о Богу
била је подложна критикама баш због његовог становишта по коме је Бог
несазнатљив. Православни опоненти приговорили су Арију да ако учи да је Бог
несазнатљив, како зна да Син није исте суштине са Оцем, или да рађање Сина није од
вечности. Порицањем несазнатљивости Бога Евномије ће не само да обезбеди
Аријево учење од напада православне стране већ и да добије оружје које може сада
да употреби против оних који су га нападали. Према овоме, ако се заузме становиште
18 Сократ Схоластик, Црквена историја 4, 7, 13-14; Епифаније, Панарион 76, 4, 2; и Теодорит,
Haereticarum fabularum compendium 4, 3.
19 Апологија 20, 1-4.
20 Апологија 20, 12-14: “Oti ¹ mn ¢nwtšrw basile…aj kaˆ p£nth genšsewj ¢nep…dektoj,
toÚtoij paideÚousa t¾n met' eÙno…aj prosioàsan di£noian, ¢pwqe‹n æj po¸·wt£tw
parakeleÚetai nÒmJ fÚsewj t¾n prÕj ›teron sÚgkrisin.
21 Синтагматион 29: kq. E„ tÍ toà genn»matoj oÙs…v sunemfa…netai æj a„t…a ¹ ¢gšnnhtoj
ØpÒstasij, kat¦ p£shj a„t…aj tÕ ¢par£llakton œcousa, aÙtoous…a ™stˆn ¢sÚgkritoj, oÙk
œxwqen sunemfa…nousa tÕ ¢prÒsiton, aÙt¾ d Øp£rcousa ¢sÚgkritoj kaˆ ¢prÒsitoj, ™peid¾
kaˆ ¢gšnnhtoj. Критички текст Аетијевог Синтагматиона може се наћи у Wickham, L.R., ‘The
Syntagmation of Aetius the Anomoean’, стр. 540-544. Текст је реконструисан на основу
Панариона Тодорита Кирског и Дијалога о Св. Тројици Псеудо-Атанасија (у PG 28. 1173-1201).
22 Више о овоме видети у Wickham, L.R., ‘The Syntagmation of Aetius the Anomoean’, стр. 5656.
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да је тајна Божијег бића несазнатљива, онда се не може са сигурношћу тврдити да је
нечије становиште по том питању погрешно. Ако, међутим, насупрот православној
страни Евномије тврди да је Божије биће сазнатљиво, онда свака његова тврдња о
Богу тиме бива доследна, док на то исто не могу да претендују његови опоненти. Но,
да ли је то била Евномијева намера? Пре би се могло рећи да је Евномије, како то
професор Wiles23 тврди, имао нешто друго на уму. Евномијево становиште о
сазнатљивости Бога треба пре тумачити као одговор на неразрешену сотириолошку
дилему. Питање спасења заснивано је на два приципа. Први прицип јесте да онај који
спасава мора бити у потпуности Божанство, јер само Бог може подарити спасење, и
други, да у исто време Бог мора имати нешто заједничко са нама да би спасење могло
бити делотворно. Очувати ова два начела било је од суштинског значаја, што,
додуше, није увек успевало и што је опет водило у различите расправе, које су често
делиле Цркву24. Евномијевo становиште покушало је да помири ова два услова по
којима би спасење заиста било могуће. Прво, Евномије је очувао Божију
трансценденцију јер само потпуно трансцендентан Бог вредан прослављања, и друго,
кроз учење да је сазнатљив, он нам је Бога учинио доступним јер на тај начин ми
знамо шта прослављамо. „Мистификација“ Божијег бића од стране Кападокијаца је,
према Евномију, доводила у питање други принцип потребан за спасење, а то је да
смо сигурни да прослављамо правог спасиоца. Зато ће Евномије и поставити питање
православној страни, која је одрицала могућност сазнања Бога, да ли они знају шта
прослављају или не25, на које ће Свети Василије одговорити у Писму 234. Иако се
Евномијеви разлози за учење о Божјој сазнатљивости, па самим тим и могућности
именовања, не могу наћи у првој Апологији, већ се могу извести само на основу
целине познатог нам опуса, морали смо да изађемо из нашег првобитно уоквиреног
поља истраживања његове прве књиге да бисмо проникли у логику његовог учења.
Именовање Бога, као и осталих ствари, јесте тако само наш израз познавања
стварности. Не треба мислити да је Евномије сматрао да ће именовање, односно да ће
језик моћи у потпуности да опише саму суштину ствари, већ пре да ће објективно
именовање гарантовати да је сазнање стварности заиста могуће26. Према томе би се
код Евномија пре могло говорити о реалној теорији језика, него о мистичној, како то
сматра кардинал Данијелу.
Пређимо сада на питање зашто је баш израз ¢gšnnhtoj тај који у потпуности
или у већој мери објашњава суштину Божијег бића. Евномије ће писати да када
кажемо „нерођени“, ми не желимо да славимо Бога само по имену које одговара
људској помисли већ по имену које одговара стварности, одајући му почаст која
изнад свега и припада Богу „потврђујући да Он јесте оно што јесте“27.
23 Wiles, Maurice, ‘Eunomius: hair-splitting dialectician or defender of the accessibility of
salvation?’ у The making orthodoxy. Essays in honour of Henry Chadwick, Cambridge University
Press, Cambridge, 1989, стр. 157-172, посебно стр. 162-165.
24 Овај проблем није само карактеристичан за аријанску кризу већ ће се и касније јавити у
полемиици око броја Христових природа, дејстава и воља и постојаће латентно у византијској
Цркви све до времена Светог Григорија Паламе.
25 Евномијево питање засновано је на Јеванђељу по Јовану 4, 22, где Христос на питање жене
Самарјанке коме Богу треба да се клањају одговара: „Ви се клањате ономе што не знате; а ми
се клањамо ономе што знамо; јер је спасење од Јудејаца“.
26 Више о овоме видети у Vaggione, Richard, ‘Aspects of Faith in the Eunomian Controversy’
(необјављена докторска дисертација), Oxford, 1976, стр. 278.
27 Апологија 8, 1-3: 'Agšnnhton d lšgontej, oÙk ÑnÒmati mÒnon, kat' ™p…noian ¢nqrwp…nhn,
semnÚnein o„Òmeqa de‹n, ™ktinnÚnai d aÙtù tÕ p£ntwn ¢nagkaiÒtaton Ôflhma tù Qeù t¾n
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Израз ¢gšnnhtoj Евномије не примењује на Оца, већ на самог Бога, и то не
као једну од низа карактеристика којима се може описивати Божје биће, већ као
његову главну одлику.
„Ако није ни проста замисао, нити представља оскудицу, као што је
претходно изведено, нити се односи само на део (пошто је без делова), нити постоји
нешто унутар њега као засебно (пошто је прост и несложен), нити поред њега (он је
један и једини нерођен) онда „нерођен“ мора бити нерођена суштина“28.
Евномије одбацује могућност да је израз ¢gšnnhtoj пука људска помисао
(™p…noia)29, и да указује на неко лишавање, као и да Син напоредо са Оцем дели једну
Божанску суштину, јер би према томе суштина била нешто што није просто, већ се
састоји од делова. Именом ¢gšnnhtoj приписаном Богу, Евномије прави јасну
разлику Оца у односу на Сина који је рођен и на Светог Духа који происходи.
Постулирајући Божанску суштину као нерођену, односно нестворену, Евномије нас
упућује на најмање два закључка. Први, да нема поделе Божије суштине приликом
рађања, односно да Божија суштина остаје нерођена, и други, да Божија суштина не
може имати истовремено карактеристике и нерођености и рођености. Евномије ће по
овом питању бити веран следбеник свог учитеља Аетија, који је у свом
Синтагматиону учио да:
„Ако је Божанство по суштини нерођено, оно што је рођено није рођено
раздвајањем суштине, већ је дејством установљено. Не постоји ваљани разлог по
коме би суштина могла бити и нерођена и рођена“30.
Оваквим именовањем Божије суштине Евномије отклања могућност да се
Бог као ¢gšnnhtoj покрива класу објеката. Евномијева намера била је да именовањем
Бога ¢gšnnhtoj, направи разлику између Оца и Сина, прво на основу имена да би на
основу тога увео и разлику у суштинама. На ово упућује место из Апологије на коме
Евномије тврди да име Син означава суштину Сина, док име Отац представља само
дејство онога који рађа (genn»santoj ™nšrgeian), али не и његову суштину31. Тако
име Отац није име којим би могао да се Бог назове, већ је само један од израза на
основу којих је познато Божије дејство, односно његова енергија.
Да ли је израз ¢gšnnhtoj Евномијева терминолошка конструкција или овај
појам припада предању у коме Евномије жели да се утврди? Наравно, овај се израз
toà enai Ó ™stin Ðmolog…an.
28 Апологија 8, 14-18: OÙkoàn, e„ m»te kat' ™p…noian, m»te kat¦ stšrhsin, m»te ™n mšrei
(¢mer¾j g¦r), m»te ™n aÙtù æj ›teron (¡ploàj g¦r), m»te par' aÙtÕn ›teron (eŒj g¦r kaˆ
mÒnoj ¢gšnnhtos), aÙtÕ ¨n e‡h oÙs…a ¢gšnnhtoj.
29 Евномије овде користи израз ™p…noia који се може наћи у претходном предању, и за
Филона, Оригена, Арија, Св. Василија и Св. Григорија Ниског представља легитиман израз да
се укаже на неизрецивост Божијег бића. Међутим, Аетије и Евномије одустају од овог израза
јер по њима примена овог израза чини Бога сложеним бићем (видети Филосторгије, Црквена
историја, 10, 2-4). Употребу овог израза налазимо у стојичком појмовном вокабулару, као и у
Светом писму (Дела Апостолска 8. 22). О историји појма видети у Stead, C., ‘Logic and the
Application of Names to God’ у El’Contra Enomium I’ en ka produccion literaria de Gregogorio de
Nisa, ed. L. Mateo Seco and J. L. Bastero, Pamplona, 1988, стр. 303-320. Израз ™p…noia ћемо
преводити углавном са помисао, у сагласности са решењем које је предложила Комисија
Светог Архијерејског Синода СПЦ при преводу овог израза у Делима Апостолским.
30 Синтагматион 5: e. E„ ¢gšnnhtÒj ™stin Ð qeÕj t¾n oÙs…an, oÙk oÙs…aj diast£sei tÕ
gennhqn ™genn»qh, ¢ll' ™x oÙs…aj Øposths£shj aÙtÒ. t¾n g¦r aÙt¾n oÙs…an kaˆ gennht¾n
enai kaˆ ¢gšnnhton oÙdeˆj lÒgoj eÙseb¾j ™pitršpei.
31 Апологија 24, 20-23.
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може наћи код Аетија, и пре тога код Арија. Али ако се вратимо мало уназад
видећемо да Ориген, на пример, за суштинску карактеристику Божијег бића узима
непромењивост32. У скорашњим истраживањима33 позног аријанизма указано је на
Апостолски устав као на могући извор за овакво учење. На неколико места се у
овим ранохришћанским литургијским текстовима Бог помиње као нерођен или
једини нерођен (¢gšnnhtoj, mÒnoj ¢gšnnhtoj)34. Међутим, највећи број места у
којима се Бог помиње као ¢gšnnhtoj, налази се у молитвама за које се сматра да
имају јеврејско порекло, односно које су до компилатора дошле из јеврејских
писаних и усмених извора, и почеле су да круже хришћанским срединама у Сирији,
негде око 300. године после Христа35. Ово на неки начин пружа одговор на питање
порекла Евномијевог учења о Божијој нерођености. Пошто је Арије, а касније и
Аетије и Евномије, своје образовање стекао у Антиохији, готово да нема сумње
зашто је о Богу мислио у терминима ¢gennhs…a. Ова чињеница потврђује Евномијеву
тврдњу да када о Богу говори као о ¢gšnnhtoj, он хришћански језик не замењује
филозофским.
Погледајмо сада и остале карактеристике Евномијевог учења. На први
поглед може се запазити сличност између Евномијевог хијерархијског система са
оним који се може наћи код Плотина. На врху се налази „нерођени“, који пре свих
рађа и ствара „јединородног“ (genn»santa kaˆ poi»santa prÕ p£ntwn monogenÁ
qeÕn), и кроз Сина ствара Светог Духа (m»te tù di' aÙtoà genomšnw ¡g…w
pneÚmati)36. Међутим, ова сличност са Плотиновим хијерархијским системом, на
коју је указао Данијелу, само је површна, и то се може показати по два основа. Прво:
иако Евномије прихвата хијерархију бића, он одбацује Плотиново учење
традиционално прихваћено као учење о еманацијама, замењујући га учењем о
разлици између суштине и дејства. Поред тога, Евномијева хијерархија заснива се на
сложености бића. На врху пирамиде налази се Бог, односно „нерођени“ који је
апсолутан, затим иде Син који има однос са Богом, али је јединствен баш на основу
свог односа са „нерођеним“. На трећем месту се налази Свети Дух који је још
сложенији на основу односа које има и са „нерођеним“ и са Сином, али је у
потпуности јединствен. Ван Евномијеве Тројице простире се класа створених бића
(gennht¦)37. Поред тога код Евномија нема трага Плотиновом учењу о окретању
(™pistrof¾). Син и Свети Дух према Евномију су већ кроз рађање, односно стварање
добили своја бића и они имају јединствене односе са Богом, и не задобијају свој
потпуни идентитет попут Ума, а затим и нижих слојева бића, кроз окретање
(™pistršfein) према Једном.
Други основ, по коме се сличност између ова два аутора може оповрћи, јесте

32 По Оригену „Онај који јесте“ (Ð ín) је ¥treptoj kaˆ ¢nallo…wtoj (видети De oratione 24, 2).
33 Видети Kopecek, T. A., ‘Neo-Arian Religion’, у Gregg, R. C., Arianism: Historical and
Theological Reassessments, Philadelphia Patristic Foundation, 1985, стр. 153-5, и Vaggione, R.
‘Aspects of Faith in the Eunomian Controversy’, стр. 116-20.
34 Constitutiones Apostolorum, 7, 44, 4; 8, 5, 2; 8, 6, 44; 8, 12, 38; 8, 47, 209; 8, 48, 5.
35 Constitutiones Apostolorum, 8, 5,1; 8, 6, 8; 8, 12,6. Више о овоме видети у Fiensy, David A.,
Prayers alleged to be Jewish. An Exemination of the Constitutiones Apostoloorum, Brown Judaic
Studies 65, Chico, California, 1985, стр. 90-99. и 234. Треба овде поменути да су још први
противници аријанизма основу овог учења видели у јудаизму због порицања да је Исус
Христос, односно Син Божији потпуно Божанство.
36 Апологија 26, 7-11.
37 О томе видети Wickham, L. R., ‘The Syntagmation of Aetius the Anomoean’, стр. 540. и 558.
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на основу разлике са Плотиновим учењем о „двоструком дејству“38. Према овој
теорији рађање Сина од стране „нерођеног“ требало би да буде његово спољашње
дејство, које би се разликовало од унутрашњег дејства везаног за саму суштину39.
Плотин учи да „оно што припада суштини јесте дејство сваке ствари, док друго
дејство произлази из првог, и нужно га следи, али бива различито од саме ствари“40.
Покушајмо да применимо овај прицип на Евномијево учење. Ако је суштина Божијег
бића његова „нерођеност“, то би значило да је то и унутрашње дејство његове
суштине. Бог је усмерен само на своју суштину, односно на своју „нерођеност“, као
на његово основно и примарно дејство. Рађање Сина би према томе било секундарно
или спољашње дејство и представљало би нуспродукт основног дејства његове
суштине које представља „нерођеност“. Очигледно је да ово није Евномијево
становиште. Прво, Евномије тврди да Јединородни постоји не као резултат суштине,
већ као резултат дејства41. Разлика између суштине и дејства, по Евномију, јесте у
томе што је суштина „беспочетна, проста и бесконачна“, док дејство „није ни
беспочетно ни бескрајно“42. На овом примеру очигледно је одударање од Плотина,
код кога не постоји никакав интервал између основног дејства суштине Једног и
спољашњег дејства чији је производ Ум (noàj), већ се ради о истовременом процесу.
Ако би Евномије прихватио овакво становиште, онда би морао да призна и савечност
Сина Богу, што би напоредо поставило нерођену и рођену суштину и угрозило
приоритет првог нерођеног принципа. Једино место које се може протумачити у
складу са Плотиновим учењем о двоструким дејствима јесте оно где Евномије говори
о Божијем предзнању Сина и пре његовог рођења43, али на ово место ћемо се касније
вратити.
Трећа карактеристика која по Данијелуу одликује Евномијев опус јесте
примена рационалног метода, односно логичког извођења доказа, на основу чега
кардинал овог аутора повезује са аристотеловском традицијом. Наравно, за тако
нешто итекако постоје основе у Евномијевом делу. Евномијев терминолошки апарат
врло је близак како Аристотеловим, тако и Хрисиповим44. Већ смо видели да
Евномије употребљава изразе oÙs…v и ™nšrgeia, који несумњиво припадају
филозофском вокабулару. Поред тога Евномије користи и типично аристотеловске
термине попут ›xij и stšrhsij, када пориче да нерођеност указује на лишеност. Још
један од разлога да Евномија сврстамо у баштиника аристотеловске традиције јесте
то што га и његови опоненти сматрају аристотеловцем. Свети Василије посебно се
осврће на место на коме Евномије каже да израз ¢gšnnhtoj не указује на лишеност,
јер лишеност је лишеност само у погледу својствених особина нечега45, док Бог није
38 Више о учењу о двоструком дејству Једног видети у Emilsson, E. K., ‘Remarks on the Relation
between the One and the Intellect in Plotinus’ у Cleary, J. J., (ed.), Traditions of Platonism. Essays in
Honour of John Dillon, Ashgate, Hampshire, Vermont, 1999, стр. 271-90.
39 Више о овоме у Tolefssen T. T., Genaration, Creation, Transformation, (дело у припреми),
посебно у поглављу 3.2. Eunomius’ doctrine of God.
40 Енеаде V, 4.2, 27-30: 'Enšrgeia ¹ mšn ™sti tÁj oÙs…aj, ¹ d' ™k tÁj oÙs…aj ˜k£stou· kaˆ ¹
mn tÁj oÙs…aj aÙtÒ ™stin ™nšrgeia ›kaston, ¹ d ¢p' ™ke…nhj, ¿n de‹ pantˆ ›pesqai ™x
¢n£gkhj ˜tšran oâsan aÙtoà·
41 Апологија 24, 1-4.
42 Апологија 23, 5-7.
43 Апологија 24, 10-14.
44 На ово ће указати још Свети Василије Велики. Видети Против Евномија I, 5.(PG 29, 520а),
исто у Soureces Chrétiennes, vol. 299, стр. 173.
45 Против Евномија I, 8, 532а 5-8: 'All¦ m¾n oÙd kat¦ stšrhsin· e‡ ge tîn kat¦ fÚsin aƒ
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прво рођен па онда лишен те особине постао нерођен, већ је нерођеност основно
својство његовог бића. Свети Василије тврдиће да ово Евномијево резоновање води
порекло из Аристотелових Категорија46. И Свети Григорије Ниски оптужује Аетије,
па самим тим и Евномија да су прихвативши Аристотелову рђаву вештину
('Aristotšlouj kakotecn…a)47, мислећи на логику, постали гори од Арија. Евномије је
аристотеловски вокабулар преузео од свог учитеља Аетија, који је сличан доказ имао
за одбрану термина ¢gšnnhtoj48. Међутим, можемо да приметимо да Евномије у
Апологији апологије оптужује Светог Василија да је аристотеловац зато што попут
Аристотела пориче постојање судбине49. Ово само указује на чињеницу да се атрибут
да је неко следбеник Аристотела употребљавао у негативном смислу, и придавао се
некоме ко се користио силогистичким методом или је учио нешто што је било слично
Аристотеловом учењу, да би се тај дискредитовао. То опет не искључује да су се они
користили и Аристотеловом логиком и вокабуларом, али је она у IV веку
представљала само један део еклектичког терминолошког арсенала. Циљ Евномија,
као и његовог учитеља Аетија, није био ништа друго до да искористе логички и
дијалектички апарат не би ли одбранили оно за шта су држали да има основу у
Светом писму, а то је учење о Божијој нерођености.
Из претходног се да видети да и поред језичке и формалне сличности са
одређеним филозофима или филозофским школама, сврставање Евномија и
аномејаца у античку филозофску традицију тешко да се може научно утемељити.
Основа на којој Евномије гради своје учење је библијска.
Погледајмо сада како се у ово Евномијево учење уклапа питање времена.
Прво што се да запазити код Евномија јесте одсуство познатих аријанских фраза
попут ™x oÙk Ôntwn и Ãn Óte oÙk Ãn, које су осуђене на сабору у Никеји. Евномије
не само да изоставља аријанску фразу по којој је Син створен ни из чега већ и јасно
ставља до знања да они (аномејци) не укључују суштину јединородног у ствари које
су у постојање дошле ни из чега, јер небиће није суштина50. Разлика између света и
Сина огледа се у томе што је свет производ Божије воље, док Син „Јединородни Бог“
који је исто тако рођен актом Божије воље, представља дејство Божије у том свету и
самим тим је нераскидиво везан за Бога, што се не може рећи и за свет. Ово је други
основ, поред питања Божје сазнатљивости, по коме се Евномије разликује у односу
на рани аријанизам. Евномије пориче Аријево становиште по коме је Син, који је
створен, добио своје место поред Бога на основу заслуга. Што се тиче фразе Ãn Óte
oÙk Ãn, ту је ситуација мало другачија. Евномије износи становиште по коме
Синовљева суштина је рођена и није постојала пре но што је дошла у постојање51.
Иако ова Евномијева тврдња није уобличена у Аријевом облику „беше када не беше“
Сина, она на то подсећа. Међутим, контекст у коме се ова дефиниција може наћи у
Апологији, који је веома полемичан по духу, изгледа да указује на нешто друго.
Евномије овде не жели да афирмише чињеницу да беше када Сина не беше, већ жели
ster»seij e„sˆ ster»seij, kaˆ tîn ›xewn deÚterai. Исто у Апологија 8, 7-10 (Vaggione).
46 Против Евномија, I, 9, 532a 8-11.
47 Против Евномија I, 1, 55 и I, 46, 3.
48 Синтагматион 19.
49 Свети Григорије Ниски, Против Евномија, II, 411, 1.
50 Апологија 15, 8-11: OÙ koinopoioàmen, fhsˆ, toà Monogenoàj t¾n oÙs…an prÕj t¦ ™k m¾
Ôntwn genÒmena, ™pe…per oÙk oÙs…a tÕ m¾ Ôn·
51 Апологија 12, 10-13: [T¾n oÙs…an toà Uƒoà] gegennÁsqai mn oÙk oâsan prÕ tÁj „d…aj
sust£sewj, enai d gennhqe‹san prÕ p£ntwn gnèmV toà PatrÒj.
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да побије учење по коме беше Сина пре рођења од стране Оца. Показујући да све
постаје оно што претходно није било, Евномије напада своје опоненте што тврде да је
нешто постало оно, што је већ претходно било52. Ради се заправо о учењу по коме је
Син и пре свог рођења од стране Оца постојао у неком облику. Више о овоме може се
наћи код Аетија. Наиме, Аетије у свом делу побија два становишта по којима је Син
постојао пре свог рођења од стране Оца. Прво становиште претпоставља постојање
Сина, кога Аетије назива gšnnhma, у облику заметка (spermatikîj) унутар нерођеног
Бога. Према другом становишту, gšnnhma је постојала у потпуности (e„ tšleion) у
нерођеном, пре но што је била рођена. Аетије прво становиште побија тврдећи да у
случају да је Син постојао у облику заметка у нерођеном Божанству, онда би он
постао у потпуности зрео после свог рођења стичући додатна својства, те би
комплетно постојање задобио не рођењем, већ стицањем тих својстава53. Ако би,
међутим, постојао у потпуности пре свог рођења, био би gšnnhma на основу
иманентних својстава нерођеног, а не на основу онога што нерођени рађа. То би
зачило да рођена природа постоји у оквиру нерођене, што је по Аетију немогуће54.
Прво становиште, по коме је Син постојао у Богу у облику заметка, слично је учењу
о Сину као унутрашњем и изреченом Логосу (™ndi£qetoj/proforikÕj lÒgoj). Ово
учење већ је било предмет спорења у аријанској дебати, и представљало је
становиште коме су се аријанци супротстављали. На семиаријанском Сирмијумском
сабору (351. године) овo учење је и званично осуђено55. Иако Евномије у Апологији
ово учење не помиње, на основу сачуваних фрагмената може се закључити да га
побија56. Евномије пориче да је Син рођен из Божије суштине, јер је она нерођена, да
је рађењем дошло до било каквог одвајања или поделе суштине, јер је она
непропадљива, да постоји нека подлежећа основа из које се Син рађа, и на крају
закључује да Сина није било пре рођења57. Овде је очигледно да се Евномије залаже
за учење да је Син рођен из непостојања (m¾ ín gegšnnhtai), насупрот својим
опонентима који су учили да је постојао пре но што је рођен (prÒteron Ãn kaˆ tÒte
™genn»qh)58. Иако Евномије одлучно одбацује да је Син постојао у било каквом
облику пре свог рођења, он допушта да је постојало Божије предвиђање Сина и пре
његовог рођења. Објашњавајући значење термина икона Св. Апостола Павла59,
Евномије тврди да он упућује „не на суштину, већ на дејство које је без рађања било
52 Апологија 13, 11-14.
53 Синтагматион 9: q. E„ spermatikîj Ãn ™n tù ¢genn»tJ qeù tÕ gšnnhma, met¦ t¾n
gšnnhsin œxwqen proslabÕn æj ¨n e‡poi tij ºndrèqh. tšleioj oân ™stin Ð uƒÕj oÙk ™x ïn
™genn»qh, ¢ll' ™x ïn prosšlabe.
54 Синтагматион 10: i. E„ tšleion Ãn tÕ gšnnhma, ™n gennhtù gšnnhm£ ™sti kaˆ oÙk ™x ïn Ð
¢gšnnhtoj aÙtÕ ™gšnnhsen. gennht¾n g¦r fÚsin ™n ¢genn»tJ oÙs…v oÙk ™ndšcetai enai.
55 Видети Св. Атанасије Велики, De Synodis 27, 3, 8: E‡ tij ™ndi£qeton À proforikÕn <lÒgon>
lšgoi tÕn uƒÕn toà qeoà, ¢n£qema œstw. Ово је осма анатема првог Сирмијумског исповедања
вере, донетог вероватно на другом Сирмијумском сабору, 351. године. На истом сабору у првој
анатеми се осуђују они који тврде да је Син настао „ни из чега“ (™x oÙk Ôntwn). Више о томе
видети у Hanson, R. P. C., The Search for the Christian Doctrine of God, стр. 325-9.
56 Видети Св. Кирил Александријски, Коментари на Јеванђеље по Јовану 1, 46 и Thesaurus de
sancta consubstantiali trinitate 325с. Видети исто у Vaggione, R. P., Eunomius. The Extant Works,
стр. 184.
57 Апологија 15, ..., m»te tÁj oÙs…aj toà Qeoà prosiemšnhj gšnnhsin, m»te m¾n ˜tšraj tinÕj
Øpokeimšnhj e„j Uƒoà gšnnhsin, m¾ Ónta famn tÕn UƒÕn gegennÁsqai.
58 О овоме видети у Псеудо Атанасије, De Sancta Trinitate dialogi 1184a.
59 Колошанима 1, 15-16.
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садржано у Божијем предвиђању (tÍ prognèsei), пре (prÕ) настајања прворођеног и
свих ствари створених кроз њега“60.
Овде би наравно било умесно поставити најмање два питања. Прво, „зашто
Бог није раније родио Сина, када га је већ имао у предзнању?“, или постављено у
августиновском облику „шта је радио пре него што је родио Сина?“. Одредба за
време prÕ, коју Евномије користи у претходно неведеном цитату, у сваком случају
указује на период пре рађања Сина. Друго питање, које је опет изведено из првог, али
са нагласком на Божију моћ да рађа, било би „зашто Бог који вечно има моћ да рађа,
није рађао до одређеног тренутка?“. Почећемо са другим питањем, и кроз одговор на
њега покушаћемо да дамо и одговор на прво питање. Ако је Бог имао моћ да рађа, а
није рађао, онда постоје најмање два разлога за то. Први разлог је да је његова моћ да
рађа била на неки начин ограничена, те је није могао преточити у дејство рађања до
оног тренутка у коме је почео да рађа. Овакво образложење би, међутим, довело у
питање Божију свемоћ, а самим тим и природу самог Божанства, те ћемо га одбацити.
Други разлог би више одговарао Евномијевом духу и био би да је рађање акт Божије
воље, па према томе Бог је почео да рађа Сина онда када је то зажелео. То би опет
могло да значи: Бог то није желео да роди Сина пре него што је то зажелео. У том
случају би се у непромењиво Божије биће увела промена јер Бог прво није желео, па
онда када је зажелео, тада је и родио Сина. Међутим, ако узмемо да жеља за
променом не значи и промену воље, онда опет долазимо до онога што Евномије
заправо и тврди и, што смо видели малопре, да је Син одувек постојао у Очевом
предзнању или предвиђању. Наравно овде можемо опет да поставимо почетно
питање: „Зашто Бог, који је одувек имао предзнање Сина, није његово рађање
актуелизовао раније?“, али бисмо се тиме само вртели у кругу. Оно што нас изводи
из тог круга био би Евномијев евентуални одговор (сличан касније Августиновом):
пошто је Бог вечно и безвремено биће, што Евномије и тврди61, на њему не могу да се
примене временске категорије пре или после, јер је време настало са стварањем
света. Како би се тврдња по којој је Божије биће вечно могла помирити са тврдњом
да је у једном тренутку поред вечног Бога почело да постоји још једно биће које пре
тога није постојало, а да то не указује на промену унутар самог Божијег бића,
односно не уводи време у Бога? Да бисмо ово избегли, морали бисмо да тврдимо или
1) да природа дејства у времену повлачи са собом да онај који делује и сам мора бити
временит или 2) да вечно биће не може да делује у времену62. Пошто смо већ рекли
да је Бог вечно биће и да ни на који начин не може бити временито, претпоставку 1)
ћемо одбацити. Што се тиче претпоставке 2), направићемо изузетак те њено важење
нећемо примењивати у случајевима у којима је могуће а) деловање вечног бића на
начин по коме се његово дејство може сместити у време и б) деловања вечног бића на
начин по коме се производ његовог дејства може сместити у време. Пошто је Божије
биће вечно, односно безвремено, логично следи да је и деловање вечног бића
безвремено, те ћемо а) одбацити. Што се тиче могућности б) ту не постоји никакава
препрека да вечни и свемоћни Бог може да делује на начин по коме би производ
његовог дејства био временит. Такав је случај, као што знамо, са стварањем света у
времену од стране вечног Бога. Али, оно што нас интересује јесте да ли ово може да
се примени на Евномијево учење о рађању Сина?
60 Апологија 24, 11-13
61 Апологија 10, 1-12.
62 Ток аргументације о односу вечног бића и времена видети у Stump, E. и Kretzmann, N.,
‘Eternity’, стр. 447-8.
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Пођимо од основне премисе Евномијевог учења, по којој вечни Бог у једном
тренутку рађа Сина, кога пре тога није било. Православне оптужбе против Евномијa
биле су да овакво учење, без обзира што није уобличено аријанском фразом да је
било када Сина није било, успостављањем одређеног почетка Синовљевог постојања
уводи време у Бога. Логично би било претпоставити да је могући начин да се
Евномије одбрани од оваквих напада применити решење б). Ако би се рађање Сина
као акт Божијег дејства ставило у време, тиме би се сачувала вечност самог Бога.
Међутим, Евномије бира другачије решење да изађе из ове ситуације, односно он
прави два фронта одбране од ових напада. Његова је позиција по овом питању
следећа: Бог који је вечно биће рађа Сина, који није вечно биће, али није ни
временито. Разлози за овакво становиште леже у библијском учењу по коме је Син
постојао пре времена, те Евномије радије следи библијски ауторитет, но што
прибегава лаком логичком решењу. Без улажења у дубље разлоге Евномијеве одлуке,
долазимо до додатно усложњене ситуације. Евномије сада треба не само да покаже
1) „Како неко вечно биће ствара биће које није вечно?“, већ и 2) „Како је то исто биће
које није вечно у исто време и невременито?“.
Да би доказао 1) да вечно биће ствара невечно биће, Евномије ће прибећи
решењу које смо и ми понудили у једној од горепонуђених премиса. Наиме, Евномије
ће кренути од премисе по којој се дејство вечног Бога не може сместити у време, али
истовремено није ни вечно. Евномије ће по овом питању упослити аристотеловску
тријаду oÙs…a - dÚnamij - ™nšrgeia63 да би дошао до њему потребног решења. У
једном од сачуваних Евномијевих фрагмената можемо прочитати:
„Ми такође исповедамо да је Син савечан Оцу, јер је Отац имао моћ да га
роди и пре него што га је родио“64.
На овом месту Евномије јасно показује да је Син почео да постоји тек
рођењем, али да је намера о рођењу Сина вечно постојала, да се тек кроз Божије
дејство и остварила. Евномије прави јасно разликовање између Божије суштине и
Божије воље. Божија суштина је беспочетна, проста и бескрајна, док дејство увек има
почетак и крај, те се не може тврдити да је и резултат истог дејства према томе
савечан Богу65.
Из претходног цитата може се видети да Евномије у пар суштина (oÙs…a) –
дејство (™nšrgeia), уводи и средњи члан, а то је моћ (dÚnamij). Евномије ће
направити сличну разлику између Божије моћи и дејства, какву већ прави између
суштине и дејства. Божија моћ је нешто што представља потенцијал суштине да врши
неко дејство, па је према томе попут суштине вечна. Дејство Божије, међутим,
представља актуализацију моћи и мора да има свој почетак и крај, и да има нешто за
свој резултат, на основу кога и просуђујемо да је дошло до дејства66. То Евномије
показује и неколико редова даље тврдећи да ако се узме да је Син у потпуности
савечан Оцу, онда би то значило да га Отац није родио у смислу да није издејствовао
63 Више о овој тријади појмова видети Аристотеловим Категоријама и у Q књизи његове
Метафизике.
64 Кирил Александријски, Thesaurus de sancta consubstantiali trinitate 69, 10-13 (PG 75):
Sunadion, fhsˆ, kaˆ aÙtoˆ tù Patrˆ tÕn UƒÕn Ðmologoàmen enai, kaqÕ t¾n toà dÚnasqai
teke‹n aÙtÕn ™xous…an ecen ™n ˜autù kaˆ prˆn aÙtÕn tškV. Исто видети и у Vaggione, R.P.,
Eunomius. The Extant Works, стр. 181.
65 Апологија 23, 6-7.
66 Када говори о разлици између суштине и дејства, Евномије упозорава да не смемо бити
заведени јелинским софистеријама те поистовећивати дејство са суштином, јер тиме свет
чинимо савечан Богу. (Апологија 22, 10-12)
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његово рођење (gšgonen ™nergÕj). Према томе, ако је Бог дејствовао на начин да је
његово дејство почело, завршило се и као разултат родило Сина, онда, по Евномију,
оно што је рођено мора имати почетак свога постојања67. На основу ове
аргументације можемо видети да Синовљев почетак указује на то да он није вечан.
Да ли то онда указује да је почетак временит? Евномије одриче и да је тај почетак у
времену.
Евномије, као и његов учитељ Аетије, одбацивао је све оптужбе својих
противника да уводи време у Божије биће. Они су не само сматрали да су те оптужбе
биле изопачење њихових учења већ су мислили да су њихови опоненти заправо ти
који уводе време у Божију суштину. То се да видети по томе што Аетије своје
опоненте назива Cron‹tai, што би се могло превести са временици. Ко су заправо они
којима Аетије приписује овај назив и због чега? Највероватније се ради о
православној страни која је, као што знамо, оптуживала аријанце да поричући
вечност Сина заправо тврде да постоји одређени временски интервал када Сина није
било. Аномејци су опет мислили да њихови опоненти тврдњом да вечни Отац рађа
вечног Сина, они уводе време у Божију суштину. Разлог за то је што, по
неоаријанцима, свако рађање мора да буде у времену јер указује на неко претхођење.
Погледајмо мало ближе аргументе по којима аномејци оптужују православне да
уводе време у Божију суштину.
У Аетијевом и Евномијевом делу могу се приметити одјеци учења који они
желе да побију, не би ли тиме сачували Божију суштину од довођења у везу са
временом. Тврдња православне стране, према аномејцима, да нерођени и рођени
имају заједничку суштину68, значила би да је рађањем дошло до поделе те суштине,
што указује не постојање промене, а промена уводи и време у Божије биће69. Друго,
аномејци оптужују своје противнике да уводе време у Божије биће зато што уче да је
Син истовремено исте суштине са Оцем, а да је други по поретку у односу на Оца70.
Уводећи Очево првенство и Синовљево следовање, према аномејцима, православни у
Божију суштину, која је по њима заједничка и Оцу и Сину, уводе време, јер
првенство и следовање може бити једино у времену. Трећи аномејски аргумент
огледа се у томе што православни тврде да постоји заједничка суштина Оца и Сина, и
да је у оквиру исте „рођени“ у свему једнак „нерођеном“, једино се разликује по
питању рађања. Таквом тврдњом, према аномејцима, православни желе да рођеног
уздигну на исти ниво са нерођеним, што опет указује на неку промену, која носи и
време. Аномејци су зато и искључивали могућност да рађање може да буде унутар
Божије суштине јер то носи промену, а промена уводи време. Још један аномејски
приговор православним је на разликовању између рађања и стварања, јер по њима се
само рађање не разликује од стварања пошто носи промену. Да би избегли промену у
Божијој суштини, они су одрицали сваку везу Божије суштине, како са рађањем тако
и са стварањем. Учинивши и рађање и стварање актом Божије воље, аномејци су
обезбедили да Божија суштина остане непромењива. Разлика Бога и Сина је по
Евномију у томе што је Бог по суштини ¢gšnnhtoj, што опет значи да је истовремено
и ¥narcoj и ¢dioj. Са друге стране, пошто Син није ¢gšnnhtoj, он не може бити ни
беспочетан ни вечан. Разлика је у томе што је Божија суштина да буде ¢gšnnhtoj, док
67 Thesaurus de sancta consubstantiali trinitate 69, 38-41.
68 Апологија 10 и 22; Синтагматион 4-5.
69 Више о аномејским аргументима видети у Wickham, L. R., ‘The Syntagmation of Aetius the
Anomoean’, стр. 550.
70 Апологија 10, 1-3.
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је Синовљева суштина да буде gšnnhma. Синовљева суштина је производ Божијег
дејства, које није вечно већ има свој почетак и крај.
То би значило да бисмо на основу тврдње да је Син производ Божијег
дејства, које није вечно већ има свој почетак и крај, могли да закључимо да поред
тога што постоји почетак Синовљевог постојања исто тако постоји и крај. Међутим,
иако Божије дејство није бескрајно (¢teleÚthtoj), то по Евномију не значи да је и
Син коначан. Син је по њему непропадљив и бесмртан (¥fqarton kaˆ ¢q£naton)71 и
бесконачно јесте (™stˆn ¢teleut»twj) оно што и само име каже, gšnnhma72. Ово
опет баца ново светло на разумевање Божијег дејства. Ако је Син производ Божијег
дејства, које није ни беспочетно ни бескрајно и у исто време је непропадљив и
бесмртан, што можемо да претпоставимо да значи да на основу ових особина неће
престати да постоји, онда је Божије дејство започело рађањем Сина и завршило се у
тренутку када је Син био рођен. То Евномије и потврђује у фрагменту сачуваном код
Кирила Александријског, речима:
„Да одговорим онима који кажу да је Син савечан Оцу: да ли је Отац престао
да рађа? Јесте. Онда Син има почетак свог бића у Очевом престанку да рађа“73.
Друго, када Евномије каже да Син бесконачно јесте оно што јесте, а то је
gšnnhma, то значи истовремено да он никад нећи моћи да буде оно што није, тј.
¢gšnnhtoj, али истовремено да никад неће престати да буде оно што јесте, односно
да је његово биће бесконачно.
Видели смо како Евномије доказује да Син није вечан, а сада је остало да
видимо како Евномије одговора на друго питање: „Како Син има свој почетак који
није у времену?“, односно да видимо у каквом односу стоје Бог, односно Отац и Син
према времену.
Евномије ће устати против учења својих опонената по којима је „Божија
суштина заједничка и Оцу и Сину, и да се разлика међу њима огледа само у
временском првенству Оца у односу на Сина“74. Тврдња да се временом може
описати однос између Оца и Сина за њега је неприхватљива, „јер се ни време, ни
бескрајни векови, нити поредак не могу повезивати са Божијом суштином“75.
Поредак (t£xij) не може да се примени на Бога јер је он производ онога који све
уређује и који је изнад сваког поретка. Ни време, као ни векови, не могу се повезати
са Божијом суштином.
„Време је (не)одређено кретање звезда, а звезде не само да су настале после
суштине нерођеног и осталих словесних бића већ и после првих телесних ствари“76.
Евномије једну филозофску дефиницују времена, која је била у оптицају у

71 Апологија 21, 16-17.
72 Апологија 27, 1-2.
73 Thesaurus de sancta consubstantiali trinitate 60. 55 (PG 75): Legštwsan ¹m‹n, fasˆn, oƒ tù
Patrˆ tÕn UƒÕn sunadion enai f£skontej, ™paÚsato toà genn´n Ð Pat»r; 'EpaÚsato dš.
'Arc¾n oân œcei toà enai Ð UƒÕj, t¾n ™n tù genn´n kat£pausin toà PatrÒj. Исто видети и у
Vaggione, R. P., Eunomius. The Extant Works, стр. 180.
74 Апологија 10, 1-3.
75 Апологија 10, 4-5: oÙ sunšzeuktai d tÍ oÙs…v toà Qeoà oÙ crÒnoj, oÙk a„ën, oÙ t£xij.
Грчки израз a„ën преводимо са векови, али не у смислу столећа већ у смислу немерљиво
великог временског протока.
76 Апологија 10, 6-8: “O te crÒnoj ¢stšrwn poi£ t…j ™sti k…nhsij· ¢stšrej d oÙ tÁj
¢genn»tou mÒnon oÙs…aj kaˆ nohtîn ¡p£ntwn, ¢ll¦ kaˆ tîn prètwn swm£twn gegÒnasin
Ûsteroi.
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аристотеловским и стојичким круговима77, уклапа са местом из Мојсијеве књиге
постања (1, 14), по коме су звезде настале четвртог дана као знаци временима и
данима и годинама. На основу ове Евномијеве тврдње видимо да се поредак односи
на темпоралне категорије. Прво, одређено кретање звезда, које представља знаке
временског тока и промене, указује на проток времена у чулном, односно телесном
свету и Евномије ово време назива crÒnoj. Поред овог времена (crÒnoj), Евномије
говори и о (бес)коначно дугом трајању које назива вековима (a„înej). Иако
Евномије експлицитно нигде не говори ко борави у царству векова, можемо
претпоставити да по овом питању дели слично становиште са Кападокијцима, према
којима се у царству бесконачних векова налазе нетелесна словесна бића78. Евномије
следећи Писмо које јасно каже да је „Бог постојао пре векова“ закључује да Божија
суштина надилази и (бес)коначне векове79. Међутим, Евномије тврди да само Божија
суштина постоји пре векова (proaiènioj), а пошто се Син разликује од Божије
суштине, то значи да он није пре векова. Па где би онда требало да се нађе Син?
Евномије, пратећи Светог Апостола Павла, тврди да Јединородни носи назив
прворођени зато што је настао заједно са стварима које су створене у њему80. То би
значило да је Син настао на почетку творевине. Међутим, пошто Евномије прави
ралику имеђу crÒnoj и a„înej, при чему су a„înej, као царство бестелесних сила
изнад crÒnoj, које представља време у чулном свету, онда је и стварање бесконачних
векова и претходило стварању времена.
Пошто Јединородни, према Евномију, није рођен у времену, а није ни вечан
попут нерођеног, што смо малопре и видели, онда он и не постоји у ова два царства.
Знамо да у вечности није, првенствено зато што је вечност атрибут само Божије
суштине и зато што је очигледно да за аномејце рођење носи промену, а промена
уноси и време. Временит, опет није зато што је време настало по Евномију кретањем
зваезда, па је и настало са звездама. Онда се Син налази негде између вечности и
времена. Једино место где би Син, према томе, могао да буде су бесконачни векови
(a„înej). Везујући Синовљево постојање за векове (a„înej), али не ограничавајући га
у потпуности њима, Евномије и може да тврди да је Син рођен пре свих времена.
Према томе, Евномијева шема могла би да буде следећа. На врху
хијерархијске пирамиде стоји Бог, који је проста и „нерођена“ суштина и он је једини
вечан. Својим дејством Бог рађа Сина, који је различит по природи од Бога и други
по поретку после Бога. Затим Бог у Сину ствара Духа Светог, који је трећи по
поретку и трећи по природи у односу на Бога Оца и на Сина. Међутим, Син је
истовремено и прворођени целе творевине зато што Отац све у њему ствара, а Свети
Дух је по поретку први међу свим бестелесним бићима. Царство бесконачних векова
почиње рођењем Сина. Паралелно са рођењем Сина и стварањем осталих небеских
сила у царству a„înej, Бог ствара, опет у свом Сину, и чулни свет који се одликује
променом и пропадљивошћу. Овај свет је свет са којим настаје и време, чији се ток
огледа у промени ствари у том свету. Време, по Евномију, представља кретање
звезда. У овако представљеном систему, као што видимо, не постоји могућност да се
77 О вези Аристотелове и Хрисипове дефиниције времена са Евномијевом видети у уводу
Sesboüé, B., de Durand, G-M. и Doutereleau, L., у делу Basil de Césarée, Contre Eunome, tome 1,
Soureces Chrétiennes, vol. 299., Paris, 1982. стр. 86-9.
78 Свети Василије, Против Евномија, II, 13 (596b) 20-22.
79 Апологија 10, 8-10: Perˆ d a„ènwn t… de‹ kaˆ lšgein, tÁj GrafÁj safîj diagoreuoÚshj,
prÕ tîn a„ènwn Øp£rcein tÕn QeÒn;
80 Апологија 24, 16-18.
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на било који начин ни Бог, а ни Син доведу у везу са временом, за шта су
православни оптуживали Евномија.
Зашто су онда православни оптуживали Евномија за то? Кападокијци су
пошли од Евномијеве тврдње да Син има свој почетак и ишли су следећом логиком:
ако Син има свој почетак, и није вечан, онда постоји одређени интервал или
раздаљина (di£sthma) било у времену, било у вековима између Оца и његовог
рађања Сина. Тај интервал или раздаљина између Оца и Сина морао би да буде
коначан јер би било незамисливо да буде бесконачан. У случају да је интервал између
Оца и сина бесконачан онда не би ни могло да се мисли рађање Сина. То би опет
значило да ако је интервал коначан, онда он мора да буде и мерљив. Ово у крајњој
линији оправдава оптужбу коју је православна страна упутила Евномију да ако је
интервал мерљив, он може бити мерљив само у односу на живот Оца, па према томе
и Отац има почетак у времену.81
Иако се на крају долази до закључка да тврдња да Син има почетак било у
времену или у вековима у крајњој инстанци доводи на позицију да време постоји у
Богу, то не мора бити тако. Прво, зато што почетна премиса да Син има свој почетак
није била само Евномијева већ је то исто и Свети Василије тврдио, па ипак није на
крају дошао до закључка да време постоји у Богу. Друго, постоји још неколико
ствари у којима су се Кападокијци и аномејци разилазили. Основна разлика је
наравно била у томе што су аномејци учили да су Отац и Син различитих суштина
док су Кападокијци учили да су исте суштине. Поред тога, однос рађања Сина и
стварања света је различито био схваћен код једних а, различито код других.
Аномејци су сматрали да свако одвајање рађања од стварања са собом повлачи
промену, што доводи до времена, зато су их и поистовећивали и оба представљали
као акт Божије воље који није у времену. Кападокијци су сматрали да је рађање Сина
процес унутар Божије суштине, док је стварање акта Божије воље.
Овде треба имати на уму да иако су се обе стране позивале на исто предање,
првенствено библијско, и имали заједничке ауторитете, основне претпоставке
њихових учења биле су толико различите да се у принципу може говорити о
дијаметрално супротним прилазима истој ствари. Супротстављене стране, при
оповргавањима противничких учења, нису полазиле из целине система који су
критиковале, већ су се делови најчешће једног система извлачили из целине учења, и
излагали критици која је полазила од сасвим других почетних претпоставки. Зато
савременом читаоцу, који се без дубљег познавања историје проблема, упусти у
читање ових полемика, дуги низови аргумената којима ова дела обилују, изгледаће
више као борба речима (logomac…a), која са времена на време прелази у
цепидлачење, него пут да се дође до истинског решења. Међутим, полемички дух
Кападокијаца у овим делима, далеко од тога да је имао за циљ интелектуално
надметања, већ је пре свега вођен намером да сведочећи истину о живом Богу,
одбрани могућност спасења људског рода у Христу.
У крајњој линији ова целокупна полемика двеју супротстављених страна
тицала се само једног питања: „Да ли је Син по својој суштини Бог или није?“. Овде
смо могли видети какав је одговор дошао од Евномија Аномејца, а одговор
Кападокијаца познат нам је кроз Свето Предање на коме се Црква Христова темељи.

81 Видети Свети Григорије Ниски, Против Евномија 3, 1, 79-82.
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Vladimir Cvetkovic
GOD AND TIME IN APOLOGY OF EUNOMIUS THE ANOMEAN
The aim of the article is to show the basics of the teaching of Eunomius exposed in
his work Apologia or Liber Apologeticus, with special interest to his position towards the
relationship between God and time. In the first part of the article are presented the three
main characteristics of Eunomius’ teaching: the expressing of the essence of God by the
term unbegotten, the hierarchy of beings starting with God, over the Son to Holy Spirit, and
the logical method in his theology. At the same time an attempt will be made to refute the
positions that the main characteristics of Eunomius’ work were derived from the ancient
philosophical tradition. In the second part of the article the attention will be focused on the
relationship between God’s begetting of the Son and time. Eunomius’ teaching about God
is based on the essential difference between God and the Son of God in regard to the
concepts unbegotten and offspring. Apart of this difference, Eunomius stresses that there is
the interval between God and his begetting of the Son, which means that the Son did not
exist before his begetting. By rejecting that the Son of God is eternal and that He is
begotten in time, Eunomius places his being in ages. Thereby Eunomius hierarchy of beings
in the connection to temporal and non-temporal categories looks as it follows: only God
exists from eternity, the Son of God, Holy Spirit and the other spiritual powers are placed in
ages, and at the end of the ontological pyramids of being is sensual world subjected to
change and to time.
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Περίληψη: Οι Τρεις Ιεράρχες, συνεχίζοντας το έργο σημαντικών προδρόμων τους
και αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό το στέρεο κλασικό τους υπόβαθρο, πέτυχαν τη
συμφιλίωση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος με τον Χριστιανισμό. Ο Γρηγόριος υπήρξε
ένας θαυμαστής των αρχαίων γραμμάτων. Κατέστη, μάλιστα, και διδάσκαλός τους στην
Αθήνα. Η ποίησή του, οι λόγοι του, η επιστολογραφία του προδίδουν την αρχαιοελληνική του
υποδομή. Ο Βασίλειος είναι αναθρεμμένος με τα κλασικά γράμματα. Πιστεύει ότι στα αρχαία
ελληνικά κείμενα υπάρχουν πνευματικά αγαθά χρήσιμα για ένα Χριστιανό. Αρκεί αυτός να
είναι εκλεκτικός στην επιλογή των κειμένων. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, παρά την
πληθωρική γνώση των Ελλήνων κλασικών την οποία διαθέτει, δεν τρέφει γι’ αυτούς τον
θαυμασμό του Βασιλείου και του Γρηγορίου. Ο Ελληνισμός του φαίνεται πρωτίστως στη
γλώσσα και το ύφος του. Οι Τρεις Ιεράρχες επηρέασαν και τους μεταγενέστερους Πατέρες
στον τρόπο αντιμετώπισης των κλασικών γραμμάτων. Θα μπορούσαν να επηρεάσουν
ευεργετικά και την σύγχρονη παιδεία.
Λέξεις κλειδιά: Τρεις Ιεράρχες, Γρηγόριος, Βασίλειος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος,
κλασικά γράμματα.
Οι τρεις μέγιστοι φωστήρες της τρισηλίου Θεότητος ανήκουν στους
προνομιούχους εκείνους πνευματικούς ανθρώπους της Ιστορίας, οι οποίοι κατόρθωσαν να
διαμορφώσουν την πνευματική εικόνα της εποχής τους. Κι αν ο τέταρτος αιώνας, κατά τον
οποίον αυτοί έδρασαν, έχει κληθεί ο χρυσός αιώνας της Εκκλησίας, αυτό κατά κύριο λόγο
οφείλεται στον όντως Μέγα Βασίλειο, στον υψιπετή Θεολόγο Γρηγόριο και στον
χρυσορρήμονα Ιωάννη. Και οι τρεις με την προσωπικότητά τους και το έργο τους έβαλαν
ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους στον αιώνα της ακμής τους, ο οποίος υπήρξε και ο αιώνας της
ακμής της αδιαίρετης Χριστιανικής Εκκλησίας1.
Οι οικουμενικοί αυτοί άνδρες αποτελούν, παράλληλα, τρία από τα μεγαλύτερα
αναστήματα της Ιστορίας. Είναι οι άνθρωποι των λόγων και των έργων, της θεωρίας και
της πράξης, της βαθιάς εσωτερικής ζωής και της δημιουργικής δράσης, του ηρωικού
φρονήματος και της ταπείνωσης, του ελέγχου και της αγάπης· οι προσηλωμένοι στην
παράδοση και οι προοδευτικοί. Μορφές πολύπλευρες και πολυσχιδείς, κατά πάντα
ισορροπημένες. Είναι οι βαθείς θεολόγοι, οι φωτισμένοι ερμηνευτές των Γραφών, οι
αναμορφωτές της λατρευτικής ζωής, οι ακέραιοι διδάσκαλοι της ηθικής, οι ανδρείοι
υπερασπιστές της πίστεως κατά των αιρέσεων. Είναι οι άκαμπτοι αγωνιστές μπροστά στην
ασέβεια της κοσμικής εξουσίας, οι ακοίμητοι μαχητές της αλήθειας, οι κράτιστοι νομικοί
και ερμηνευτές του δικαίου, οι άριστοι διοργανωτές του μοναχικού βίου, οι μέγιστοι
κοινωνικοί εργάτες, οι μεγάλοι παιδαγωγοί· οι σοφοί επιστήμονες, οι απαράμιλλοι ρήτορες,
1 Ιερώνυμος Κοτσώνης, Η διάδοσις του Χριστιανισμού κατά τους χρόνους των Τριών Ιεραρχών,
Α.Π.Θ., 1966, 9.
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οι ακριβείς απολογητές, οι συνετοί πηδαλιούχοι της Εκκλησίας. Θα μπορούσαν να
γραφούν – και εν πολλοίς έχουν γραφεί – ειδικές εργασίες για καθεμιά από τις πτυχές της
δράσης και του έργου τους2. Θα ασχοληθούμε μόνο με τη στάση που κράτησαν οι τρεις
αυτοί μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας απέναντι στα κλασικά γράμματα.
Οι τρεις Ιεράρχες, συνεχίζοντας το έργο σημαντικών προδρόμων τους, έδωσαν
λύση σ’ ένα σημαντικό πρόβλημα του καιρού τους, το πρόβλημα, δηλαδή της θέσης που
πρέπει να έχει στην παιδεία ενός χριστιανού η μελέτη των κλασικών γραμμάτων. Η λύση
που εκείνοι έδωσαν πιστεύουμε πως είναι διαχρονική και κατά συνέπεια έχει σημασία και
αξία και για τον σημερινό άνθρωπο, και ιδιαίτερα για τους Έλληνες που είναι οι φυσικοί
κληρονόμοι των πολιτιστικών αγαθών των αρχαίων Ελλήνων και των Πατέρων της
Εκκλησίας, αλλά και για όσους άλλους αναγνωρίζουν την αξία του αρχαιοελληνικού
λόγου. Από τη λύση του προβλήματος αυτού θα εξαρτηθεί αν θα πάρουν τη θέση που τους
αρμόζει μέσα στη σύγχρονη παιδεία ο κλασικός πολιτισμός και ο ανυπέρβλητος, αλλά και
περιφρονημένος, βυζαντινός πολιτισμός.
Ήδη πριν από τους μεγάλους Έλληνες Πατέρες του 4ου αιώνα, κατά τον 2ον
αιώνα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ουσιαστικότερη προσέγγιση του χριστιανικού
πνεύματος με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ιδίως την πλατωνική και τη στωική. Η
προσέγγιση αυτή συνεχίσθηκε εντονότερη και κατά τον 3ον αιώνα. Ο άγιος Ιουστίνος
(+165), σημαντικός απολογητής, εκφράζεται για τους πλατωνικούς δασκάλους του με
βαθύτατο σεβασμό: « Καὶ δὴ νεωστὶ ἐπιδημήσαντι τῇ ἡμετέρᾳ πόλει συνετῷ ἀνδρὶ καὶ
προύχοντι ἐν τοῖς πλατωνικοῖς συνδιέτριβον ὡς τὰ μάλιστα, καὶ προέκοπτον καὶ πλεῖστον
ὅσον ἑκάστης ἡμέρας ἐπεδίδουν. Καί με ᾕρει σφόδρα ἡ τῶν ἀσωμάτων νόησις, καὶ ἡ
θεωρία τῶν ἰδεῶν ἀνεπλήρου μοι τὴν φρόνησιν, ὀλίγον τε ἐντός χρόνου ᾤμην σοφὸς
γεγονέναι, κὰί ὑπό βλακείας ἤλπιζον αὐτίκα κατόψεσθαι τόν Θεόν τοῦτο γάρ τέλος τῆς
Πλάτωνος φιλοσοφίας»3. Ο ίδιος χριστιανός απολογητής γράφει και τα ακόλουθα
εντυπωσιακά: « Οὐκ … ἀλλότριά ἐστι τὰ Πλάτωνος διδάγματα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ’ … οὔκ
ἐστι πάντῃ ὅμοια ὥσπερ οὐδὲ τὰ τῶν ἄλλων στωικῶν τε καὶ ποιητῶν καὶ συγγραφέων.
Ἕκαστος γάρ τις ἀπὸ μέρους τοῦ σπερματικοῦ Θείου Λόγου τὸ συγγενὲς ὁρῶν καλῶς
ἐφθέγξατο… Ὅσα παρὰ πᾶσι (τους αρχαίους σοφούς εννοεί) καλῶς εἴρηται, ἡμῶν τῶν
χριστιανῶν ἐστι»4. Αρκετοί απολογητές του 2ου αιώνα χρησιμοποιούν την τεχνική των
αρχαίων φιλοσόφων.
Μέσα στο ίδιο κλίμα κινούνται και οι Πάνταινος (+180), Κλήμης ο
Αλεξανδρεύς(+215), Ωριγένης(+253/4), δάσκαλοι όλοι της περίφημης Κατηχητικής
Σχολής της Αλεξάνδρειας, η οποία είχε συγκροτηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα σχολών που
παρείχαν κλασική μόρφωση. Η Σχολή αυτή, μάλιστα, είχε καθιερώσει τη χρήση των
πλατωνικών συγκρίσεων και των λεκτικών εικονισμών.
Αν αυτή ήταν η στάση των εκκλησιαστικών συγγραφέων του 2ου και του 3ου
αιώνα απέναντι στα κλασικά γράμματα, δεν πρέπει να μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι
ανάλογη, και μάλιστα συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη για μια συμφιλίωση του
ελληνικού πνεύματος με τον Χριστιανισμό, είναι η στάση των τριών μεγάλων Ελλήνων
Πατέρων του 4ου αιώνα, των Τριών Ιεραρχών.
Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος (περ. 330-389/390)5 στα παιδικά του χρόνια, που
τα πέρασε στο οικογενειακό τους κτήμα της Καρβάλης, στην περιοχή της Αριανζού,
2 Χρ. Κυριαζόπουλος, Η πολύπλευρη προσωπικότητα των Τιών Ιεραρχών, «Οι Άγιοι Πάντες» 25,26.
3 Ἰουστ., Πρός Τρύφωνα Ιουδαῖόν Διάλογος 20,4.
4 Ἰουστ. Ἀπολογία Β΄13, 1-4.
5 Βλ. και Χρ. Κυριαζόπουλος, Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο πράος και γλυκύφθογγος μαχητής της
αλήθειας, Church Studies, 2005, 2, 19-32.
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εκπαιδεύτηκε από τον πατέρα του Γρηγόριο, επίσκοπο της Ναζιανζού, και πρωτίστως από
τον εξάδελφό του παιδαγωγό Καρτέριο. Ακολούθως ήλθε στη Ναζιανζό, που είχε
αναδειχθεί σε αξιόλογο επαρχιακό εκπαιδευτικό κέντρο, όπου παρακολούθησε τα
μαθήματα του θείου του Αμφιλοχίου, και στη συνέχεια έκανε για περισσότερα από τρία
χρόνια εγκύκλιες σπουδές στην Καισάρεια της Καππαδοκίας που είχε ήδη αναδειχθεί σε
μια από τις μεγάλες πνευματικές εστίες της εποχής6. Εκεί έκανε και την πρώτη του
γνωριμία με τον Βασίλειο. Μετά το πέρας των εγκυκλίων σπουδών του ταξίδεψε για
ευρύτερες σπουδές στην Καισάρεια της Παλαιστίνης. Ο ιστορικός Σωκράτης, μάλιστα,
ισχυρίζεται ότι πηγαίνοντας ο Γρηγόριος προς την Καισάρεια μαθήτευσε για κάποιο
διάστημα κοντά στον διάσημο Λιβάνιο, στην Αντιόχεια7. Στην Καισάρεια της Παλαιστίνης
λειτουργούσε τότε μια ακμαία χριστιανική φιλοσοφική σχολή με πλούσια βιβλιοθήκη.
Υπήρχαν επίσης και αξιόλογα κοσμικά εκπαιδευτήρια. Εκεί, κατά τον Ιερώνυμο,
παρακολούθησε για κάποιο διάστημα τα μαθήματα του ρητοροδιδασκάλου και
γραμματικού Θεσπεσίου8. Η λαχτάρα του όμως για όλο και μεγαλύτερη μόρφωση τον
ωθούσε σε όλο και μεγαλύτερα κέντρα. Έτσι, κάποια στιγμή πήγε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί,
στην πλουσιότατη πνευματικά πολιτεία, φρόντισε, όπως όλοι οι φιλομαθείς νέοι της εποχής
εκείνης, να ερανισθεί τη σοφία από πολλά στόματα φιλοσόφων και ρητόρων.
Παρακολούθησε μαθήματα πλατωνικής και νεοπλατωνικής φιλοσοφίας, κι όπως γράφει ο
ίδιος « κανθένδε γάρ τι τῶν λόγων ἐδρεψάμην »9. Κάτι καρπώθηκε και από εκεί. Όμως τον
τραβούσε σαν μαγνήτης η Αθήνα. Τον 4ον αιώνα υφίσταντο εκεί τέσσερις έδρες της
φιλοσοφίας, πολυάριθμες έδρες της ρητορικής – οι οποίες έδιναν, κυρίως, τον τόνο στην
πνευματική ζωή – και μερικές έδρες της ιατρικής. Ο Γρηγόριος δυο χρόνια μετά την άφιξή
του στην Αθήνα (350) περίμενε τον ερχομό του φίλου του Βασιλείου. Μόνος του στην
αρχή, μαζί με τον Βασίλειο στη συνέχεια, παρακολούθησε, όπως όλοι σχεδόν οι φοιτητές
της εποχής του, ευρύ πρόγραμμα μαθημάτων: ρητορική, που ήταν τότε η βασιλίδα των
επιστημών, φιλολογία, φιλοσοφία κατά τους τέσσερις κλάδους της ( ηθική, θεωρητική,
λογική, διαλεκτική), αστρονομία, γεωμετρία και αριθμητική. Περισσότερη προσοχή έδωσε
στη ρητορική και την ποίηση. Κάθε καθηγητής δίδασκε, τότε, κατά καιρούς όλα τα
αντικείμενα και κάθε φοιτητής τα παρακολουθούσε όλα. Θα πρέπει, φυσικά, να λάβουμε
υπόψη μας τη νοοτροπία της εποχής που ήταν ξένη προς την επιστημονική εξειδίκευση.
Μόνο τρεις επιστημονικοί κλάδοι έμεναν έξω από το πρόγραμμα και απαιτούσαν
εξειδικευμένη κατάρτιση στο πεδίο εφαρμογής: η θεολογία, η νομική και η ιατρική. Από
τότε και σ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους οι δύο Καππαδόκες κατέστησαν φίλοι
αχώριστοι. Γράφει σε κάποιο έπος του ο Γρηγόριος:
« Βασίλειος ἦν τὸ μέγ’ ὄφελος τοῦ νῦν βίου.
Τοῦτον λόγου τε καὶ στέγῃς καὶ σκεμμάτων
κοινωνὸν εἶχον…
Τὰ πάντα μὲν δὴ κοινά, καὶ ψυχὴ μία,
δυοῖν δέουσα σωμάτων διάστασιν (=που έδενε δυο χωριστά σώματα σε
μια ενότητα)»10. Οι σπουδές του στην Αθήνα πρέπει να τελείωσαν μετά τέσσερα χρόνια,
αλλά έμεινε εκεί περισσότερο περιμένοντας να τελειώσει το πρόγραμμά του και ο
Βασίλειος που είχε έλθει δυο χρόνια αργότερα. Όμως μετά το πέρας των σπουδών του
φίλου του κι ενώ ο Βασίλειος φεύγει από την Αθήνα, ο Γρηγόριος παρά τον οδυνηρό
6 Λόγος 43.- Εἰς Βασίλειον 13.
7 Σωκρ. Εκκλ. Ιστ. 4,26.- βλ.και Σωζομενού, Εκκλ. Ιστ. 6, 17.
8 Ιερ., Επιτάφιος 4.
9Ἔπος 2, 1 11.- Περί τόν ἑαυτοῦ βίον 129.
10Ἔπος 2,1,11.- Περί τόν ἑαυτοῦ βίον 225-230.
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χωρισμό παραμένει στην πόλη. Φίλοι, γνωστοί, συμφοιτητές και δάσκαλοι, με όρκους και
θρήνους και πολλή πίεση τον λύγισαν, αφού υπ’ αυτές τις συνθήκες, όπως λέει, μόνο μια
δρυς θα μπορούσε να αντισταθεί. Και τον κράτησαν για ένα ή δύο χρόνια ακόμη11. Ήταν
πράγματι τόσο εντυπωσιακή η επίδοσή του στους επιστημονικούς κλάδους που είχε
παρακολουθήσει, και ιδιαιτέρως στη ρητορική και τη φιλολογία, ώστε ένας φοιτητικός
σύλλογος του παραχώρησε, κατά την τότε δικαιοδοσία, καθηγητική έδρα. Δίδαξε με άκρα
επιτυχία στην πόλη των Γραμμάτων, αλλά η νοσταλγία τον είλκυε πια ακατάσχετη προς τη
μακρινή του πατρίδα. Έφυγε από την Αθήνα σχεδόν κρυφά το 357 ή 358. Ήταν είκοσι επτά
ετών12.
Στη Ναζιανζό ο Γρηγόριος συνέχισε για κάποιο διάστημα, ίσως για ένα σχολικό
έτος, το διδακτικό και ρητορικό του έργο. Όμως τον τράβηξε η εκκλησία – στο ύψιστο
αξίωμα της οποίας ανήλθε – και, κυρίως, ο ήσυχος βίος. Επιδόθηκε με ζήλο στην
επιστολογραφία και την ποίηση , προϊόντα συνήθως της ησυχίας. Συνεχίζει καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής του να ενδιατρίβει στα κλασικά γράμματα και να έχει επαφές με πλήθος
σοφιστών. Γράφει κατά την τελευταία πενταετία της ζωής του προς τον φίλο του σοφιστή
Σταγείριο : «Ἀττικὸς σύ τὴν παίδευσιν ; Ἀττικοὶ καὶ ἡμεῖς»13. Η Ελλάς ως πολιτιστική και
πνευματική οντότητα ήταν η αγάπη του: « Ἑλλὰς ἐμὴ»14 γράφει. Ο Γρηγόριος, ακόμη κι
όταν έρχεται σε αντίθεση με τους αιρετικούς και τους παροτρύνει να επιστρέψουν στην
απλότητα της πίστης και να υποταγούν στην Αγία Γραφή, δεν παύει να φιλοσοφεί επάνω
στον κόσμο και τα προβλήματα του κόσμου. Ο μόνος όρος που θέτει σ’ όσους φιλοσοφούν
είναι να φιλοσοφούν με μέτρο15. Είναι αναμφισβήτητο πως ο Γρηγόριος υπήρξε ένας
μεγάλος θαυμαστής των αρχαίων γραμμάτων. Αγαπούσε, μάλιστα, ιδιαίτερα την ποίηση
και τη ρητορική. Προσέξτε πώς εκφράζεται για την αρχαία παιδεία: « Οἶμαι δὲ πᾶσιν
ἀνομολογεῖσθαι τῶν νοῦν ἐχόντων παίδευσιν τῶν παρ’ ἡμῖν ἀγαθῶν εἶναι τὸ πρῶτον. Οὐ
ταύτην μόνον τὴν εὐγενεστέραν καὶ ἡμετέραν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔξωθεν, ἣν οἱ πολλοὶ
χριστιανῶν διαπτύουσιν ὡς ἐπίβουλον καὶ σφαλερὰν καὶ Θεοῦ πόρρω βάλλουσαν, κακῶς
εἰδότες…. Οὕτω καὶ τούτων ( δηλ. των αρχαίων σοφών) τὸ μὲν ἐξεταστικόν τε καὶ
θεωρητικὸν ἐδεξάμεθα. Ὅσον δὲ εἰς δαίμονας φέρει καὶ πλάνην καὶ ἀπωλείας βυθὸν
διεπτύσαμεν. Οὔκουν ἀτιμαστέον τὴν παίδευσιν, ὅτι τοῦτο δοκεῖ τισιν»16.
Ο Γρηγόριος συχνά χρησιμοποιεί πλατωνικούς και νεοπλατωνικούς όρους. Ένας
από τους λόγους που το κάνει αυτό είναι ότι οι σπουδές του τού έδειξαν ότι ορισμένοι
φιλόσοφοι που είναι κοσμικοί και «ξένοι», όπως κάποτε τους χαρακτήρισε, κατάφεραν,
παρόλ’ αυτά, να προσεγγίσουν τις αλήθειες που υπάρχουν στην Αγία Γραφή. Επομένως η
ορολογία τους θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Ο Γρηγόριος παρακινήθηκε επίσης σ’ αυτό
από την ανάγκη να αντικρούσει αποτελεσματικά κάποιες αιρετικές ομάδες των οποίων οι
απόψεις στηρίζονταν στην κοσμική φιλοσοφία17.
Η ποίηση του Γρηγορίου, που τη διακρίνει μια αναμφισβήτητη αισθαντικότητα
και μια ζωηρή φαντασία, αποδεικνύει ότι με μεγάλη αγάπη μελετούσε τον Όμηρο, τους
αρχαίους λυρικούς καθώς και τους δραματικούς ποιητές. Ο ελεγειακός τόνος ορισμένων
ποιημάτων του αλλά και η μορφή τους θυμίζουν αρχαία Ελλάδα, ενώ όσα θεολογικά του
ποιήματα είναι γραμμένα σε δακτυλικό εξάμετρο μας θυμίζουν τους ομηρικούς ύμνους και
11Ἔπος 2, 1, 11.-Περί τόν ἑαυτοῦ βίον 245κε..
12 Στ. Παπαδόπουλος, Γρηγόριος ο Θεολόγος 17.
13 Ἐπιστολή 188.
14Ἔπος2,1,94.- Περί τόν ἑαυτοῦ βίον 1.
15 Λόγος 27,28.
16 Λόγος 43, 11.
17 Γ. Φλορόφσκι, Οι Ανατολικοί Πατέρες του 4ου αι., Θεσ/νίκη1991, 177κε.
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την ποίηση του Ησιόδου. Σώζονται σήμερα 407 ποιήματά του με 18000 στίχους, ενώ είναι
μάλλον βέβαιο – κατά τον Σουίδα – ότι έγραψε περισσότερους από 30000 στίχους που δεν
διασώθηκαν όλοι. Εφαρμόζει άριστα τα δύσκολα για την εποχή του αρχαία προσωδιακά
μέτρα, ενώ στα δύο ποιήματά του « Ὕμνος Ἑσπερινὸς»18 και « Παραίνεσις πρὸς
παρθένους»19, στα οποία χρησιμοποιεί λαϊκότερη γλώσσα, εγκαταλείπει την προσωδία –
στην οποία βασίζεται η αρχαία ελληνική μετρική – και εισάγει το τονικό μέτρο – καθαρά
νεοελληνικό, που αργότερα επεκτείνεται η χρήση του – ιαμβικό 7σύλλαβο στο πρώτο
ποίημα και ιαμβικό 15σύλλαβο στο δεύτερο -. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται, ως
τονικός, ο 15σύλλαβος – το κατ’ εξοχήν νεοελληνικό μέτρο – στην ελληνική ποίηση. Πόσο
ο Γρηγόριος είχε εγκύψει στη μελέτη της ποιητικής δημιουργίας όλων των ελληνικών
εποχών μαρτυρεί και η γλώσσα των ποιημάτων του, που ποικίλλει κατά λογοτεχνικό είδος,
κατά περιστάσεις και κατά θέματα.
Η έντονη ευαισθησία του, αυτή που μας έδωσε έναν τόσο μεγάλο ποιητή,
προσέδιδε στην προσωπικότητά του ένα συγκινητικό τόνο λεπτής μελαγχολίας, πίσω από
την οποία κρυβόταν η πνευματική χαρά για την κοινωνία με τον Θεό και για τα ελπιζόμενα
και με βαθύτατη και ένθερμη επιθυμία αναμενόμενα αγαθά του μέλλοντος. Αν και τα
ποιήματά του τα συνέταξε σχεδόν όλα περί το τέλος της ζωής του, το μοναδικό ποιητικό
του τάλαντο είναι εμφανές και στην επιστολογραφία του και στους λόγους του και σ’ όλα
τα άλλα πεζά του δοκίμια. Εξάλλου, ολόκληρα χωρία και φράσεις στην υμνογραφία
μεγάλων εορτών – κυρίως δεσποτικών – προέρχονται από λόγους του Γρηγορίου – είναι
δηλαδή αποσπάσματα πεζών του κειμένων - και έγκριτοι ποιητές, όπως ο Ιωάννης ο
Δαμασκηνός και ο Κοσμάς ο Μελωδός, πλέκουν τους κανόνες τους γύρω από τις
εκφράσεις αυτές.
Με θαυμασμό ρωτά ο Γρηγόριος στον Επιτάφιο λόγο του στον Βασίλειο: «Ποιο
είδος παιδεύσεως και μαθήσεως δεν επιμελήθηκε; Ή μάλλον δεν σπούδασε με υπερβολή,
σαν να επρόκειτο να ασχοληθεί μόνο μ’ αυτό; Κατόρθωσε (ο Βασίλειος) να περιλάβει στο
νου του όλα τα είδη της γνώσεως και με τόση ευκολία, με όση άλλοι δεν κατορθώνουν
ούτε ένα είδος· και με τόση βαθύτητα το καθένα, σαν να μην ασχολήθηκε με κανένα
άλλο». Μετά τις πρώτες του σπουδές στην Καισάρεια ο Βασίλειος (330-379) συνεχίζει τη
μόρφωσή του στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνέχεια στην Αθήνα μαζί με τον φίλο του
Γρηγόριο παρακολουθεί τον Ιμέριο και τον Προαιρέσιο. Στην Αντιόχεια γίνεται μαθητής
του Λιβανίου. Σπουδάζει φιλολογία, φιλοσοφία, διαλεκτική, ρητορική, γραμματική,
αστρονομία, γεωμετρία, ιατρική· και βέβαια παράγει ένα πλούσιο θεολογικό έργο.
Επιστρέφοντας, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, στην πατρίδα του, την
Καισάρεια, διδάσκει για λίγον καιρό τη ρητορική, αλλά δεν αργεί να εγκαταλείψει τον
κόσμο και να αφιερωθεί στην Εκκλησία, της οποίας καθίσταται επίσκοπος.
Ο Μέγας Βασίλειος είναι αναθρεμμένος με τα κλασικά γράμματα. Πιστεύει ότι
στα κλασικά κείμενα υπάρχουν μορφωτικές αξίες και πνευματικά αγαθά που θα
μπορούσαν να αποτελέσουν την απαραίτητη προπαιδεία για την κατανόηση και βίωση της
νέας « ἐν Χριστῷ παιδείας». Γνωρίζει θαυμάσια τον Πλάτωνα και τους στωικούς. Στους
πανηγυρικούς του λόγους, ιδίως, θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε την επίδραση του
παλαιού είδους των εγκωμίων που καλλιέργησε ο Ισοκράτης. Η σοφιστική, που καθιέρωσε
τους κανόνες του είδους, ασκεί μεγάλη επίδραση – από πλευράς τεχνικής – στους
Χριστιανούς ρήτορες, επομένως και στον Βασίλειο20. Από τη μεταφυσική του Αριστοτέλη
18 1,1,32.
19 1,2,3.
20 Εμμ. Κριαράς, Οι τρεις μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας και τα αρχαία γράμματα, Θεσσαλονίκη
1955, 10.
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παίρνει το βασικό περίγραμμα της τριαδολογικής θεολογίας του. Στον Αριστοτέλη, ακόμα,
ο Βασίλειος βρίσκει την επιβεβαίωση των ιδεών του για το αδύνατο της γνώσεως της
«οὐσίας», ενώ ο Νεοπλατωνισμός, και ιδιαίτερα ο Πλωτίνος, του παρέχει τα διαλεκτικά
εφόδια για τη διατύπωση της διδασκαλίας του για το Άγιο Πνεύμα21. Θεωρούμε, βέβαια,
περιττό να παρατηρήσουμε πως ο Βασίλειος ενδιαφερόταν για τη φιλοσοφία μόνο ως πηγή
για λογικές κατασκευές και λογικά συστήματα με τα οποία θα μπορούσε να εκφράσει
καθαρά και να υπερασπισθεί τις αλήθειες της πίστεως, και να απορρίψει ή να προλάβει
ασαφείς ή σφαλερές ερμηνείες.
Είναι πολύ χαριτωμένα, και αποδεικτικά της βαθύτατης φιλολογικής κατάρτισης
του Μ. Βασιλείου, και ειδικότερα εδώ του φιλολογικού είδους της επιστολογραφίας, όσα
γράφει ο περίφημος Λιβάνιος – στον οποίον, ας σημειωθεί, ο ιεράρχης έστελνε πολλούς
μαθητές – σε επιστολή του προς τον διαπρεπή μαθητή του: « Οἶδα, γράφει ο Λιβάνιος στον
Βασίλειο, ὅτι πολλάκις τοῦτο γράψεις , τὸ Ἰδού σοι καὶ ἕτερος Καππαδόκης. Πολλοὺς γὰρ
οἶμαι πέμψεις. Ἀλλ’ ὃ γ’ ἐγένετο περὶ τὴν ἐπιστολήν σου τὴν καλήν, οὐ καλὸν
σιωπῆσαι.Παρεκάθηντό μοι τῶν ἐν ἀρχῇ γεγενημένων ἄλλοι τε οὐκ ὀλίγοι καὶ ὁ πάντα
ἄριστος Ἀλύπιος Ἱεροκλέους ἀνεψιὸς ἐκείνου.Μετ’ ὀλίγον ἐγχειρίζουσι οἱ πιττακοφόροι
τὴν ἐπιστολὴν καὶ σιγῇ κατ’ ἰδίαν διεξελθὼν αὐτὴν ὁ Λιβάνιος ἀναφωνεῖ μειδιῶν τε ἅμα
καὶ χαίρων: Νενικήμεθα. Καὶ τίνα σύ νενίκησαι νίκην, ἐρωτῶσιν· καὶ πῶς οὐκ ἀλγεῖς
νενικημένος; Καὶ ὁ Λιβάνιος ἀποκρίνεται· ἐν κάλλει ἐπιστολῶν ἥττημαι. Βασίλειος δὲ
κεκράτηκε. Φίλος δὲ ὁ ἀνὴρ καὶ διὰ τοῦτο εὐφραίνομαι. Μεθ’ ὃ ἐπακολουθεῖ εἰς ἐπήκοον
πάντων ἡ ἀνάγνωσις τῆς ἐπιστολῆς καὶ πάντες συμφωνοῦσιν22.
Όμως, ιδιαίτερη σημασία έχει το γνωστό, μικρό, αλλά πολύ ενδιαφέρον έργο που
έγραψε ο Βασίλειος προς το τέλος της ζωής του και επιγράφεται « Πρὸς τοὺς νέους, ὅπως
ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων»23. Στο κείμενο αυτό επιθυμεί να εξάρει τη σημασία
της εθνικής παιδείας. Υποστηρίζει πως η μελέτη των κλασικών συγγραφέων είναι χρήσιμη,
αρκεί να γίνεται μια καλή επιλογή από τα έργα τους. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το
μικρό αυτό έργο το διακρίνει μια θαυμαστή απλότητα τόνου, μια ζωηρότητα φαντασίας,
μια δύναμη πειστική που πηγάζει από άνθρωπο που τον θερμαίνει ένας βαθύτερος
εσωτερικός κόσμος24. Ο Χριστιανός, παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος, πρέπει να είναι
εκλεκτικός στο πλησίασμά του με την αρχαία σοφία: «Ἐκεῖνα αὐτῶν ( δηλαδή των
αρχαίων σοφών) μᾶλλον ἀποδεξόμεθα (θα δεχθούμε), ἐν οἷς ἀρετὴν ἐπῄνεσαν ἢ πονηρίαν
διέβαλον…Καὶ καθάπερ τῆς ῥοδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τὰς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν,
οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν τοιούτων λόγων· ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τὸ βλαβερὸν
φυλαξόμεθα»25 (όπως κόβουμε το άνθος της τριανταφυλλιάς και παραμερίζουμε τα
αγκάθια, έτσι να κάνουμε και με τους λόγους των αρχαίων· να κρατήσουμε ό,τι χρήσιμο
υπάρχει σ’ αυτούς και να απορρίψουμε τα βλαβερά). Θα ακολουθήσει τους αρχαίους ο
Χριστιανός, εφ’ όσον θα έχει να διδαχθεί από αυτούς· θα τους αγνοήσει, όταν περιέχουν
λόγους και πράξεις « μοχθηρῶν ἀνθρώπων» και όταν διηγούνται «μοιχείας θεῶν καὶ
ἔρωτας καὶ μίξεις ἀναφανδὸν»26. Έτσι θα αποφύγει τον δυσάρεστο επηρεασμό. Είναι
χαρακτηριστικό ότι οι υποδείξεις του υπεισέρχονται ακόμα και σε μεθοδολογικές
λεπτομέρειες προσέγγισης των αρχαίων κειμένων. Επιμένει στην κριτική εμβάθυνση στη
σκέψη των φιλοσόφων για την κατανόηση των υψηλών νοημάτων και των μορφωτικών
21 Βλ. Γ. Φλορόφσκι, Οι Ανατολικοί Πατέρες του 4ου αιώνα, Θεσσαλονίκη 1991, 138 κε.
22 Επιστ.32, 1081, πρβλ.1084, 1085.
23 Βλ. PG 31, 564-584.
24 Ε. Κριαράς, ό. π., 10.
25 Βασίλειος, Πρός τους Νέους 3.
26 Βασίλειος, ό. π. 2.

86

τους ιδεών. Προτείνει τη μίμηση των πράξεων των εναρέτων και σοφών, γιατί στη ζωή των
μεγάλων εκπροσώπων της ελληνικής παιδείας διαβλέπει μιαν ηθοπλαστική δύναμη που
μπορεί να οδηγήσει στην αρετή: « Ἐπειδὴ δὲ καὶ πράξεις σπουδαῖαι τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν
ἢ μνήμης ἀκολουθία πρὸς ἡμᾶς διασῴζονται ( δηλ. έχουν διατηρηθεί με την προφορική
παράδοση), ἢ ποιητῶν ἢ συγγραφέων φυλαττόμεναι λόγοις ( δηλ. γίνεται λόγος σε κείμενα
ποιητικά ή πεζά για τις σπουδαίες αυτές πράξεις των αρχαίων), μηδὲ τῆς ἐντεῦθεν
ὠφελείας ἀπολειπώμεθα ( δηλ. ας μην παραμελούμε την ωφέλεια από αυτά )27.
Για να εμπεδώσει στην ψυχή των αναγνωστών τού μικρού αλλά περισπούδαστου
αυτού έργου του την αλήθεια ότι μόνο η αρετή είναι κτήμα αναφαίρετο του ανθρώπου, ο
Βασίλειος μνημονεύει λόγους του Σόλωνα και του Θέογνη και με συντομία διεξέρχεται τον
μύθο του σοφιστή Πρόδικου για την αρετή και την κακία. Ύστερα μνημονεύει σπουδαίες
πράξεις παλαιών ανδρών, του Περικλή, του Μεγαρικού Ευκλείδη, του Πυθαγορικού
Κλεινία, του Σωκράτη, του Αλεξάνδρου « ὅστις τὰς θυγατέρας Δαρείου αἰχμαλώτους
λαβών, θαυμαστόν τι οἷον τὸ κάλλος μαρτυρουμένας, οὐδὲ προσιδεῖν ἠξίωσεν αἰσχρὸν
εἶναι κρίνων τὸν ἄνδρας ἑλόντα γυναικῶν ἡττηθῆναι»28. Ο κορυφαίος κλασικός
φιλόλογος των μεσοβυζαντινών χρόνων Οικουμενικός Πατριάρχης Φώτιος εγκωμιάζει ως
εξής τον κορυφαίο διανοητή ιεράρχη: «Ἀνεγνώσθη Βασιλείου τοῦ θεσπεσίου τά εἰς τήν
Ἑξαήμερον. Ἄριστος μὲν ἐν πᾶσι τοῖς αὐτοῦ λόγοις ὁ μέγας Βασίλειος· λέξει τε γὰρ
καθαρᾷ καὶ εὐσήμῳ καὶ κυρίᾳ καὶ ὅλως πολιτικῇ καὶ πανηγυρικῇ δεινός εἴ τις ἄλλος
χρήσασθαι, νοημάτων τε τάξει καί καθαρότητι πρῶτος ἀλλ’ οὐδενὸς δεύτερος εἲδεται,
πιθανότητος δὲ καὶ γλυκύτητος καί γε λαμπρότητος ἐραστὴς καὶ ῥέων τῷ λόγῳ καὶ ὥσπερ
ἐξ αὐτοσχεδίου πηγάζων τὸ ῥεῖθρον»29.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (344/354-407) – είκοσι, περίπου, χρόνια
νεότερος των δύο προηγουμένων ιεραρχών - υπήρξε ένας ασκητής κι ένας μάρτυρας. Εκ
πεποιθήσεως έζησε απλός και φτωχός κι όταν ακόμα είχε ανέλθει στο ύπατο
εκκλησιαστικό αξίωμα. Ανήκε στους πνευματικούς ελληνιστικούς κύκλους της Αντιόχειας.
Ήταν ένας αληθινός Έλληνας και δεν αποκήρυξε την πνευματική του κληρονομιά κι όταν
ακόμα απέρριπτε τον κόσμο και τα πάντα μέσα σ’ αυτόν. Έλαβε την πιο ολοκληρωμένη
κλασική παιδεία κοντά στον περίφημο Λιβάνιο, που δίδασκε στην Αντιόχεια, την πατρίδα
του. Ο δάσκαλός του τον μύησε σ’ όλα τα μυστικά της ρητορικής τέχνης. Η αρχαία σοφία
τον επηρέασε κυρίως στο πεδίο της μορφής και λιγότερο στο πεδίο του περιεχομένου, αν
και έστρεψε πρωτίστως την προσοχή του στους εκπροσώπους της αρχαίας ηθικής
φιλοσοφίας. Παρόλη όμως τη βαθιά και πληθωρική γνώση των αρχαίων κλασικών, δεν
τους αναφέρει με τόσο θαυμασμό, όπως συχνά έκαναν ο Γρηγόριος και ο Βασίλειος. Το
γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται στο χαρακτήρα του ή ίσως και στην τάση που τον
διακρίνει να ασκεί έλεγχο στα αρνητικά στοιχεία της ζωής και της παιδείας των εθνικών.
Πάντως, σε πραγματείες του υπάρχουν σοβαρές αναφορές στον Πλάτωνα και τον
Σωκράτη, τον οποίο θαυμάζει ιδιαίτερα, στον Διογένη, τον Πλούταρχο, τον Ζήνωνα και
τον Ανάχαρση, ενώ στις παραμυθητικές επιστολές του διαφαίνεται και μια διακριτική
ευαισθησία προς τις απόψεις των Στωικών30. Όπως και νάχει το πράγμα, κι αυτό ακόμα το
γεγονός,ότι ποτέ δεν αναγκάσθηκε να συμφιλιώσει τον Έλληνα που ήταν μέσα του με τον
Χριστιανισμό του, ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα της πνευματικής θεώρησης των
Αντιοχειανών και της «ιστορικής» πολιτιστικής παράδοσης της Μικράς Ασίας, η οποία

27 Βασίλειος, ό. π. 4.
28 Βασίλειος, ό. π. 5.
29 Φώτιος, Ἀπογραφή καί συναρίθμησις, 98β.
30 Β. Γιούλτσης, Παράδοση και εξελίξεις στην παιδεία, Θεσσαλονίκη 1988, 8.
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ήταν πάντοτε περισσότερο «φιλολογική» παρά «φιλοσοφική»31.
Ο Ελληνισμός του Χρυσοστόμου καταφαίνεται κυρίως στη γλώσσα και το ύφος
του. Ως ρήτορας και δεξιοτέχνης του ύφους μπορεί να συγκριθεί με τον Δημοσθένη κι
ακόμα με τον Ξενοφώντα και τον Πλάτωνα, γιατί με τον τρόπο που έγραφε αναβίωσε τη
λαμπρότητα των κλασικών Αθηναίων. Πολλά, βέβαια, διδάχθηκε στον χώρο της ρητορικής
από τον εθνικό Λιβάνιο. Όμως ο μαθητής του Λιβανίου δεν είναι ένας απλός μιμητής των
γοργιείων σχημάτων, των παρίσων και των ομοιοτελεύτων των σοφιστών· δεν είναι ο
αναμασητής ορισμένων λέξεων ή ρημάτων, δεν είναι ο αντιγραφέας κάποιων όμορφων
εικόνων, δεν είναι εν πάση περιπτώσει εκείνος που απλά και μόνο εφαρμόζει τους κανόνες
της ρητορικής. Σιγά – σιγά διαμορφώνει μόνος του το προσωπικό του ύφος. Και γίνεται
αυτός ο ίδιος πηγή και ρυάκι και ποτάμι και ωκεανός ρητορικών σχημάτων. Κι εκεί που ο
λόγος του κυλά ήρεμα και γαλήνια, όχι λίγες φορές θερμαίνεται, εξίσταται, φαντάζεται,
οραματίζεται, καθίσταται ένθεος. Κοιτάξτε πώς ζωγραφίζει τους κινδύνους διά των οποίων
διήλθε ο Απόστολος Παύλος: « Καθάπερ τις σπινθὴρ πυρὸς ἀσβέστου εἰς πέλαγος
ἐμπεσών, κυμάτων πολλῶν ἐπιόντων βαπτίζοιτο, καὶ πάλιν ἀνέρχοιτο λαμπρός. Οὕτω δὴ
καὶ ὁ μακάριος Παῦλος, νῦν μὲν ἐχώννυτο κινδυνεύων, νῦν δὲ αὐτοὺς ( τοὺς κινδύνους)
διαδύς, φαιδρότερος ἀνῄει, τῷ πάσχειν κακῶς περιγινόμενος. Αὕτη γὰρ ἡ λαμπρὰ νίκη,
τοῦτο τῆς ἐκκλησίας τὸ τρόπαιον, οὓτως ὁ διάβολος βάλλεται, πασχόντων ἡμῶν κακῶς»32.
Και την ίδια ώρα που κατά τύπους καταδικάζει την αρχαία ρητορεία και εγκωμιάζει το
πτωχό λεξιλόγιο και το αφελές ύφος χρησιμοποιεί περίτεχνο ύφος, θαυμάσια επιλεγμένο
λεξιλόγιο και ακριβέστατους χαρακτηρισμούς. Προσέξτε το ακόλουθο χωρίο, το οποίο
επιπλέον μαρτυρεί και την αρχαιογνωσία του: « Ἐγὼ δὲ εἰ μὲν τὴν λειότητα Ἰσοκράτους
ἀπῄτουν καὶ τὸν Δημοσθένους ὄγκον καὶ τὴν Θουκυδίδου σεμνότητα καὶ τὸ Πλάτωνος
ὕψος (σ.σ. Δύσκολα μπορεί να συναντήσει κανείς αλλού τόσο ακριβείς μονολεκτικούς
χαρακτηρισμούς του ύφους των αρχαίων αυτών ανδρών – κορυφαίων στο είδος τους – οι
οποίοι, ας σημειωθεί, κάλυψαν με το έργο τους το σύνολο των ειδών του έντεχνου
αρχαιοελληνικού πεζού λόγου), ἔδει φέρειν εἰς μέσον ταύτην τοῦ Παύλου τήν μαρτυρίαν.
Νῦν δὲ ἐκεῖνα μὲν πάντα ἀφίημι καὶ τὸν περίεργον τῶν ἔξωθεν καλλωπισμὸν καὶ οὐδέν
μοι φράσεως οὐδὲ ἀπαγγελίας μέλει. Ἀλλ’ ἐξέστω καὶ τῇ λέξει πτωχεύειν καὶ τὴν
συνθήκην τῶν ὀνομάτων ἁπλῆν τινα εἶναι καὶ ἀφελῆ, μόνον μὴ τῇ γνώσει τις καὶ τῇ τῶν
δογμάτων ἀκριβείᾳ ἰδιώτης ἔστω»33.
Τον Χρυσόστομο τον διακρίνει η απλότητα μιας αδελφικής συνομιλίας, η
φυσικότητα, ο υποβλητικός τόνος, η ακρίβεια των παραδειγμάτων, η λεπτότητα των
ηθικών παρατηρήσεων. Οι Έλληνες κλασικοί, και ιδιαίτερα ο Δημοσθένης, οι προφήτες
της Παλαιάς Διαθήκης και ο Απόστολος Παύλος συνετέλεσαν στη διαμόρφωση της
ευγλωττίας του. Η μεγαλοφυΐα του όμως είναι εκείνη που μπόρεσε επιδέξια να αφομοιώσει
όλες αυτές τις επιδράσεις. Το πόσο, πάντως, αγαπούσε την τέχνη του ωραίου λόγου, τέχνη
που κατ’ εξοχήν καλλιέργησαν οι αρχαίοι Έλληνες, μας το δείχνει το παρακάτω
απόσπασμα: « Ἐπειδὴ γὰρ οὐ φύσεως, ἀλλὰ μαθήσεως τὸ λέγειν· κἀν εἰς ἄκρον αὐτοῦ τις
ἀφίκηται, τότε αὐτὸν ἀφίησιν ἔρημον, ἂν μὴ συνεχεῖ σπουδῆ καὶ γυμνασίᾳ ταύτην
θεραπεύῃ τὴν δύναμιν» ( μελέτη, λοιπόν και συνεχή άσκηση απαιτεί η τέχνη του λόγου)34.
Γι’ αυτό και δικαιολογημένα ο ιερός Φώτιος παρατηρεί: Ο Χρυσόστομος « ἔν τε λέξει (=
στο λεκτικό) καὶ συνθήκῃ (= στη σύνταξη) καὶ μεθόδῳ καὶ νοήμασι καὶ τῇ ὅλῃ

31 Γ. Φλορόφσκι, ό.π. 387.
32 Ἰω. Χρυσόστομος, Ὁμιλία Α΄ εἰς τήν Πρός Κορινθίους Δευτέραν Ἐπιστολήν.
33 Ἰω. Χρυσόστομος, Πρός τόν ἐγκαλοῦντα ἐπί τῷ διαφυγεῖν τήν ἱερωσύνην.
34 Ό. π.
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κατασκευῇ ἄριστα τάσδε τὰς συγγραφὰς ὑπεστήσατο»35.
Οι μεταγενέστεροι Πατέρες της Εκκλησίας ακολούθησαν τον δρόμο που άνοιξαν
οι Τρεις Ιεράρχες στον τρόπο αντιμετώπισης και αξιοποίησης των κλασικών γραμμάτων.
Θα αναφέρουμε, για παράδειγμα, πως από σχετικές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι ο
Αριστοτέλης - ο οποίος στο παρελθόν αυθαίρετα είχε συνδεθεί αποκλειστικά και μόνο με
τη σχολαστική φιλοσοφία και θεολογία της Δύσεως – επηρέασε ευρύτατα την ορθόδοξη
θεολογία και ιδιαίτερα – όσο κι αν φαίνεται παράξενο – τη νηπτική θεολογία και το ήθος
που αυτή παράγει. Οι Ανατολικοί Πατέρες διάβασαν τον Αριστοτέλη, ιδιαίτερα όσα γράφει
σχετικά με τη μεσότητα, μια καθαρά αριστοτελική θεωρία, και, όπου έκριναν, τον
χρησιμοποίησαν ως δομικό υλικό διατύπωσης αληθειών ηθικού ή και θεολογικού
περιεχομένου36.
Οι Τρεις Ιεράρχες απέναντι στο εκπαιδευτικό πρόβλημα του καιρού τους έδωσαν
με τρόπο φωτισμένο και σοφό τη λύση της σύνθεσης. Ακολουθώντας τους κι εμείς σήμερα
μπορούμε – χωρίς να αγνοήσουμε την αξία και την αναγκαιότητα, για τον σύγχρονο βίο,
του τελειότατου τεχνολογικού μας πολιτισμού – να μην περιθωριοποιήσουμε την
ανθρωπιστική παιδεία. Μια παιδεία η οποία δεν θα απέκλειε από τον χώρο της καμιά από
τις κατακτήσεις του ανθρώπινου πνεύματος, παλαιά ή νεότερη. Θα έδινε εξέχουσα θέση
στον κλασικό μας πολιτισμό, αλλά θα είχε και το σθένος και την παλικαριά να έλθει σε
ρήξη με την κατεστημένη άλλοτε στη Δύση νοοτροπία, η οποία εν συνεχεία
μεταφυτεύθηκε κι εδώ, και να τοποθετήσει στη θέση που του αξίζει τον υπερχιλιετή,
πανένδοξο, λαμπρότατο και πολυμερέστατο βυζαντινό μας πολιτισμό, με την πλουσιότατη
πνευματική του δημιουργία, την κατ’ εξοχήν ανθρωπιστική· μια δημιουργία της οποίας
σημαντικό μερίδιο ανήκει στους τρεις μεγάλους αυτούς Έλληνες Πατέρες. Η πράξη αυτή
θα ήταν μια ειλικρινής και απροσποίητη τιμή στο πρόσωπό τους.

35 Φώτιος, Ἀπογραφή καί συναρίθμησις.
36 Βλ. Απ. Νικολαΐδης, Άκρα και μεσότητες, Αθήνα 2003.
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Christos Kyriazopoulos
THE THREE HIERARCHS AND THE CLASICAL STUDIES
Тhe Three Hierarchs, continuing their important precursors’ work and exploiting
their firm classical base in the greatest extent, achieved the reconciliation of the ancient
greek spirit with Christianity. Gregory was an admirer of the ancient literature. In fact he
teached it in Athens. His poetry, his speeches, his letter-writing disclose his ancient greek
substructure. Basil is raised with the clasical studies. He believes that in the ancient greek
texts there are spiritual goods useful for a Christian, provided that he is eclectic in the
selection of the texts. John the Chrysostom despite his excessive knowledge of Greek
classics doesn’t admire them as Basil and Gregory do. His Hellenism is shown mainly in
his language and his style. The Three Hierarchs affected and the posterior Fathers in the
way they faced the classical literature. They could affect beneficially and the contemporary
education.
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ХЕКСАЕМЕРАЛНА КОСМОГОНИЈА И ФИЛОСОФСКА
ТРАДИЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА “Περὶ φύσεως”
1. Примат космогонског питања и његова интенција
Апстракт: У раду се говори о односу хексаемералне космогоније и
философске традиције истраживања природе, при чему је посебна пажња посвећена
односу између Мојсијеве "Књиге постања", Платоновог "Тимеја" и "Шестоднева"
Светог Василија Великог.
Кључне ријечи: Космогонија, књига Постања, Хесиодова Теогонија,
Платонов Тимеј, peri physeos традиција.
У књизи Homo ludens Јохана Хуизинга рађање философског мишљења
доведено је у везу са дјечијим питањима која су “космогонске нарави”1. Ако је
историјско-философски спорно да почетак философије коинцидира са грчким
архаичним космогонским идејама, овај став изриче нешто суштинско – првенство
космогонског питања. Првенство космогонског питања које смјера на једну
“непамтљиву прошлост” онога “у почетку” представља прафеномен човјекове
теоријске радозналости чији мотив треба тражити и у потреби за његовом
практичком оријентацијом у свијету за чије постојање и објективни поредак није
одговоран, али чија структура снажно упливише његово саморазумјевање. Представа
о свијету као макрокосмосу и човјеку као микрокосмосу, као и представа о њиховој
повезаности стара је колико и космогонски мит и може се код Грка пратити од
Хесиодове Теогоније све до философске традиције истраживања περὶ φύσεως (“о
природи”) које наставља хесиодовску традицију преображавајући је и дајући јој ново,
рационално рухо. Философско περὶ φύσεως истраживања, посматрано in grosso modo,
настојало је да одговори на питања: како је настао постојећи поредак ствари? Да ли
се свијет развио из стања примордијалног несавршенства? Ако јесте, којим
дјеловањем је извршен прелаз од хаотичног преткосмичког у космичко стање ствари?
Да ли је овај прелаз настао дејством слијепе, нетелеолошке и "алеаторне" силе τύχη
(“случај”), или је свијет дјело свијесне, планске и телеолошке τέχνη (“умјећа”)
божанског Творца? Напокон, какве су антрополошке импликације, с једне стране
механистичког и, са друге, телеолошког космогонског модела? Овим питањима
интендирана је повезаност природе као макрокосмоса и човјека као микрокосмоса у
грчкој философској традицији. То само потврђује да космогонски мит који је потекао
из универзалности најизворнијег питања има нормативну вриједност за човјека
пружајући му доктринарне основе за његов религиозни живот, па и његово
1 Johan Huizing, Homo ludens: o podrijetlu kulture u igri, Zagreb: Naprijed, 1997, стр. 100.
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легислативно умјеће. Заиста, Свето писмо не почиње декалогом, него мојсијевским
Постањем, као што и философско "чудо грчко" почиње открићем φύσις-а, коме
следује откриће "природног закона". Па ипак, у кападокијске антропоцентричне
космологије догодиће се космолошко-онтолошка инверзија – одређење човјека као
макрокосмоса у свијету као микрокосмосу.
Управо речено и полазни став о космогонији као најизворнијем постављању
питања чини упутним претходну анализу структуре космогонија, митско-религијских
и философских, што подразумјева одређивање њихове "философско-жанровске"
припадности, затим њихову подјелу сходно међусобним разликама и, напокон,
узајамни однос између двије класичне космогоније – Мојсијеве и Платонове – на
примјеру Шестоднева Василија Великог. Намјера овог саопштења је указивање не
само на континуитет грчке философске традиције у хришћанској философији, који је
један од мотива изучавања грчког мишљења данас, него и сугестија да је crux
interpretum платоновски инструисаног Василијевог историјско-критичког приступа
философској традицији у сврху егзегезе Мојсијеве књиге Постања, да ова библијска
космогонија има карактеристике περὶ φύσεως жанра.
2. Трипартитна структура космогоније и њено "жанровско" одређење
Настојање човјека да схвати свијет као јединствену цјелину полазећи од
генеративних процеса, који су уобличили свијет какав познајемо и који је предмет
космологије, нашао је свој израз у космогонији као најуниверзалнијем религиозном
миту. Космогонија је прича која описује и објашњава како су из примордијалног
почетка настали и развили се свијет, човјек и људско друштво на чију организациону
структуру ове приповијести остављају трајан печат. Циљ космогоније дефинисао је
сам Платон у Тимеју2 – "сазнање природе свемира" (περὶ φύσεως τοῦ παντὸς εἰδέναι).
2 Мотиви настанка космогоније Тимеја (написан заједно са Криотијом између 358. и 356.
године, десет година прије Платонове смрти) тешко се могу освијетлити без позивања на
загонетну и интригирајућу фигуру божанског Демијурга. Његова философско-религијска
функција тијесно је повезана са социјалним и политичким амбијентом Платоновог времена.
Криза грчког града-државе проузрокована је у знатној мјери материјалистичким
космологијама које доминирају током цијеле традиције peri physeos. Ова традиција један је од
виновника ἀσέβεια-е (“безбожности”), која периодично захвата појединачне умове и цијело
друштво. Њене последице су конвенционализам, релативизам, феноменализам, позитивизам,
индивидуализам и антрополошке теорије прогреса према којима је оно што је прво,
примордијални почетак ствари, стање несавршености. Философија која је уздигла као први
узрок “природу” која дјелује на чисто механички и нетелеолошки начин, која је гледала на
поредак вриједности као на нешто другостепено и накнадно, обузела је у петом вијеку
религијску, моралну и правну свијест вршећи утицаје који превазилазе оквире философије
природе. У Законима X, 888д-890a, Платон даје сажет приказ традиције peri physeos са њеним
космолошким, антрополошким и етичко-политичким последицама. Главна начела софистичког
покрета инструисана су предсократовском традицијом, a на истом правцу су стари “пјесници”
и "теолози" (Закони 886ц-д). Што се тиче пјесника Платон овдје не наводи њихова имена, али
готово са сигурношћу се може рећи да се то односи на тријумвират трагичких пјесника и на
њихове антрополошке теорије прогреса какве налазимо у Есхиловој драми Оковани прометеј,
стр. 442-468, 478-506, Софокловој Антигони, стр. 332-375 и Еврипидовим Прибјегаркама, стр.
201-250. О овоме опширније: W. K. C. Guthrie, The Sophists, Cambridge University Press, 1971,
нарочито стр. 4, као и стр. 45 и даље. Гатријево становиште слиједи G. Naddaf, “Plato and ΠΕΡΙ
ΦΥΣΕΩΣ Tradition”, T. Calvo, L. Brisson (прир.) Interpreting the Timaeus – Critias, Proceedings of
the IV Symposium Platonicum, selected papers, Sankt Augustin, Academia Verlag, 1997, стр. 32-36.
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Тачније, космогонија почиње од сазнања о "постанку космоса" (ἀπὸ τῆς τοῦ κόσμου
γενέσεως), а "завршава људском природом" (τελευτᾶν δὲ εἰς ἀνθρώπων φύσιν).3
Космогонија спада не само у шири задатак рационалног истраживања фисикалних
начела код предсократоваца него представља полазиште овог истраживања које је по
свој прилици први Платон именовао као περὶ φύσεως ἱστορίαν4 (“истраживање
природе”). Обухватно истраживање настанка свијета почиње космогонијом на коју се
надовезују антропогонија (“постанак човјека”) и политогонија (“постанак друштва”),
која је на крају овог генеративног тока. Ову “трипартитну структуру”5 космогоније
најављује Платон6 у виду дијалошке трилогије у поретку Тимеј-Критија (који није
довршен) - Хермократ (који није написан, али чији је сурогат космологија Закона X).
На овај начин Платон би се надовезао на традицију коју код Грка успоставља Хесиод,
који је изложио еволуцију цијеле стварности од првобитног хаоса до његовог
властитог времена. Ову традицију послије Хесиода настављају философи природе
почев од Анаксагоре, што је чињеница која се превиђа под утицајем Аристотелове
интерпретације ране грчке философије и њене периодизације. Отуда је трипартитна
структура космогоније обиљежје не само космогонског митотворног пјесништва већ
структура која је инхерентна традицији философског περὶ φύσεως истраживања чији
се представници не одричу легислативног мишљења. Дакле, оно што дијеле митови о
настанку постојећег поретка свијета са предсократовским περὶ φύσεως
истраживањем јесте трилогија: космогонија–антропогонија–политогонија која
представља структурну карактеристику и мојсијевске књиге Постања. У овом
јединственом поретку крије се и мотивација и разлог привилегованости космогонског
питања као најизворнијег. Та заједничка структура митско-религиозне и рационалне
философске космогоније апелује на њихово “жанровско” разликовање. Остављајући
за сада по страни Мојсијево Постање, чини се да је космогонска пјесничка
традиција коју код Грка утемељује Хесиод такође припадна у жанровском смислу
традицији философског истраживања природе. Са друге стране, проширење
надлежности предсократовског истраживања природе показује да ово истраживање
не искључује космогонију7. Тако Анаксагора не само да је припадник περὶ φύσεως
истраживања него и мислилац који има своју κοσμοποιία (Аристотел, Метафизика,
985а19). Чињеница је да Платон и Аристотел показују прилично интересовање за
архаичне космогоније управо из тог двосмисленог жанровског статуса архаичних
3 Тимеј 27а 4-6; исто, 90е: “излагање о свемиру, све до настанка људског рода” (= περὶ τοῦ
παντὸς μέχρι γενέσεως ἀνθρωπίνης).
4 Федон 96а 8. А прије тога у Лисид 214б 4-5: οἱ περὶ φύσεώς τε καὶ τοῦ ὅλου διαλεγόμενοι
καὶ γράφοντες = “они који говоре и пишу о природи и цјелини”.
5 G. Naddaf, “Anaximander's Cosmological model”, у: Jornal of the History of Ideas, Vol. 59, 1998,
1-28, стр. 2; види од истог: “Plato and the ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ Tradition”, стр. 28-29.
6 Тимеј 27а-б.
7 Хераклит је овдје изузетак као мислилац код којег нема космогоније. Овдје треба навести
једну Гатријеву напомену уз Хераклитов фрагмент 30, у ком се пориче да је свијет створен.
Гатри прави формулу: “κόσμον...ἐποίησε = διεκόσμησε” доводећи ово ἐποίησε у везу са
Анаксагориним фр. 12: πάντα διεκόσμησε νοῦς. На основу овога Гатри каже следеће: “Оно
што је овдје порекнуто, свакако није стварање ex nihilo, идеја која је сасвим страна грчком
мишљењу, већ само стварање κόσμος-а из претходног нереда. Нема сумње да је порицање
превасходно усмјерено на парцелисање свијета на небо, море и земљу које симболизује
расподјелу (δασμός) међу главним боговима о чему су говорили стари пјесници (Хомер, Ил.,
XV, 187ff., Хесиод, Теог., 74, 885)”. W. K. C. Guthrie, A History of Greek Philosophy, Vol. I: The
Earlier Presocratics and the Pytagoreans, Cambridge: Cambridge University Press 1962, стр. 4543.
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спјевова. Код Аристотела Орфеј, Хомер и Хесиод слове као οἱ θεολόγοι или οἱ
θεολογήσαντες, док су предсократовци, прије свих Јоњани, означени као οἱ φυσικοί
или као οἱ φυσιολόγοι. Много је касније традиција алегоријске интерпретације
најстаријег грчког теокосмогонског пјесништва примјењивала платоновскоаристотеловски φύσις–појмовник у функцију фисикалне алегоријске интерпретације
овог пјесништва. Коментатори из ове традиције спроводе алегоријску редукцију
космогонске фабуле на њену претпостављену или чак потиснуту и скривену
природно-научну философску истину. Кикерон напада ту алегоријску стратегију код
стоичког философа Хрисипа који Орфејеве, Мусајеве, Хесиодове и Хомерове
“приче” (fabellas) “прилагођава” (acommodare) свом учењу примјењујући “природну
науку” (physiologiam).8 Шта је могло навести античке коментаторе и алегористе на
интерпретацију теогоније као космогоније или као скривене философије природе ако
не сама структура ових спјевова, у којој коинцидирају космогонија и теогонија. Ипак,
Хесиодова Теогонија и неколико стихова из Хомерове Илијаде који садрже
космогонске идеје не спадају у предсократовску περὶ φύσεως традицију. У
теокосмогонским спјевовима не постоји никаква “φύσις” јер се у њима подударају
natura naturans и natura naturata, да се из интерпретативних разлога послужимо овим
анахронистичким појмовником. Показаћемо то на примјеру Хесиодове Теогоније као
једином старогрчком спјеву ове врсте који је остао у цјелини сачуван. Тиме ће бити
указано на друга структурна обиљежја митско-религијске и философске космогоније
до Платонове космогоније у Тимеју која полаже право на дисконтинуитет истицањем
алтернативног космогонског модела.
3. Космогонија и сазнање
Хесиодова тео(космо)гонија јесте израз настојања да се свијет мисли у
каузално-генетичким категоријама.9 Космогонски мит на тај начин омогућава човјеку
да превазиђе ограничену перспективу свакодневног посматрања постојећег поретка
ствари, да проникне у његову организациону структуру и да је систематизује. Да ли
се то овдје постиже per analogiam са друштвеном реалношћу у којој обитава
приповједач и његов аудиторијум или се пак прво открива scala naturae као
објективно-постојећа па се њене законитости транспонују на човјеково друштво,
предмет је посебне анализе. Космогонски мит омогућава човјеку да “превали”
растојање од његовог времена до “оног времена” (illo tempore) у коме су се збили
догађаји кључни за разумјевање природног свијета и људског друштва. Процеси који
су довели до постојећег поретка и односа у њему нису ни искуствени, ни искуством
провјерљиви јер су ти процеси окончани много “прије” времена у ком живе
приповједач и његов аудиторијум. Зато је човјек митске културе преко Хесиодове
Теогоније могао да реконструише “прошлост” и да слушајући спев о постанку богова
и природе дође у прилику да “посматра” како тај свијет настаје пред његовим очима.
Нема сумње да космогонско пјесништво има сазнајодавни карактер. Иако нису
философске по свом карактеру, иако су митолошке прије него рационалистичке, оне
8 Ciceron, De. nat. deor. 1. 15. 41. О овом поступку види, Glenn W. Most, “Alcman’s
‘Сosmogonic’ fragment (fr. 5 page, 81 Calame)”, Classical Quarterly 37 (1987), стр. 7-9.
9 Милош Н. Ђурић, “Хесиод и грчка философија”, у: Философски списи, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 1997 (1–34), стр. 1: “То није каталог васељенских промена, голо
набрајање свемирских процеса, нага хроника њихова, него први европски систематски покушај
каузално-генетичког посматрања света”.
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су претеча философског и рационалистичког става и на средокраћи су између
“чистог” мита и философских περὶ φύσεως истраживања. Али сазнајодавни карактер
космогонског пјесништва не служи се само медијумом уобразиље. Како примјећују
Кирк и Рејвен, језик претфилософских космогонија “резултат је непосредног,
емпиријског, несимболичког начина мишљења”.10 Космогонија каква је Хесиодова
настоји да систематизује мноштвена божанства из легенди изводећи их из једног
заједничког претка или пара предака. “Биполарна форма” Хесиодове теокосмогоније,
као опште карактеристике грчког мишљења које настоји да схвати глобално
јединство свијета мислећи га на основу парова комплементарних, узајамно
условљених и међусобно зависних супротности, функционална је и у сазнајном
смислу. Паула Филипсон примјећује да “биполарна форма” мишљења види, схвата,
обликује и организује свијет као јединства парова супротности." У тој форми свијет
је представљен грчком духу који је у могућности да схвати његову мноштвеност
свијета у уређивању и кроз уређивање11. И историчар философије Гатри истиче да
“тенденција ка систематизацији достиже своју највишу тачку можда у Хесиодовој
Теогонији”12, без обзира на митски језик којим доминирају категорије брака и рађања.
Оно што је уређено, систематизовано, правилно распоређено и стабилизовано постаје
и сазнатљиво. Идеја δασμός-а, дистрибуција обласних надлежности и функција међу
боговима, парцелисање свијета на ”части“ (τιμαί) и “удјеле” (μοῖραι) у власти над
небом, морем и земљом, идеја коју налазимо у Хомеровој Илијади (XV, 187ff) и
Хесиодовој Теогонији (74, 885), космогонско је објашњење поријекла организационе
структуре свијета која је претпоставка његове сазнатљивости, али античком човјеку
пружа и образац врлине који је заснован на ”части“.13
Ипак, на хомеровској и хесиодовској митизованој слици свијета није се
могао засновати философски, рационални поглед на свијет, јер је овај свијет
непостојан, несталан и непредвидљив због неправилности природних појава које су
потчињене хировитом темпераменту божанстава.14 Изгледа да је Платон разумио
Хомера у том смислу када га узима као претечу Хераклитове онтолошке теорије
“вјечног тока”. Не случајно Платон упућује два пута на исти Хомеров стих у
дијалозима који се баве проблематиком сазнања. Говорећи о непостојаности увијек
настајућег свијета и релативности људског сазнања, Сократ у Теетет-у 152е наводи
Хомеров стих из Илијаде (14, 200): Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν...
Други пут Платон чини исто у Кратилу 402б, с тим што Хомеру сада друштво праве
и друга два архајска космолога, Хесиод и Орфеј; поента је иста – сва тројица су
претходници хераклитовске теорије вјечног тока,15 непостојаности ствари и
10 G. S. Kirk, J. E. Raven, The Presocratic Philosophers, A critical history with a selection of texts,
Cmbridge University Press, 1957. стр. 8.
11 Paula Philippson, Genealogie als mythische Form: Studien zur Theogonie des Hesiod, Oslo 1936,
стр. 65–66. Види и: G. Reale, Towards a New Interpretation of Plato, The Catholic University of
America Press, Washington. D.C, 1991, стр. 185.
12 W. K. C. Guthrie, A History of Greek Philosophy, Vol. I, стр. 28.
13 О томе: F. M. Cornford, From Religion to Philosophy, стр. 10–36; Новији осврт на ову
проблематику прави G. Naddaf, “Anthropogony and Politogony in Anaximander of Miletus”, у:
Anaximander in Context: New studies in the Origin of Greek Philosophy, State University of New
York, Albany 2003 (9–72), стр. 17–18.
14 Тако, T. H. Irwin, “Plato: The intellectual background”, у: The Cambridge Companion to Plato,
Cambridge, 1992, стр. 52.
15 Можда овдје долазимо у колизију са ставом Кирка и Рејвена према чијем становишту овдје
Платона не треба узети за озбиљно. G. S. Kirk, J. E. Raven, наведено дјело, стр. 17.
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непоузданости људског сазнања; непостојаности која се, како показује етимологија
Кратила, одражава и у језику. Хомерова и Хесиодова слика свијета још се није
стабилизовала, као да космогонија још није окончана. У Хесиодовој каузално-генетичкој слици свијета, примјећује Золмзен, Закономјерност (Евномија),
Правичност (Дики), и Мир или Сложност (Ирини (Теогонија 226ff, 378ff 901f) постоје
само као норме у људским односима, док закономјерност, и неки владајући општи
стабилизујући и регулативни принцип на плану фисикалног свијета нема своју
изразиту персонификацију.16 Божански карактер природног свијета овдје као да се
више огледа у ћудљивости, неправилности и непредвидљивости, него у правилности
и закономјерности. Аристотеловски речено “софизми” космогонског мита остављају
слабу наду у сазнатљивост свијета који је под упливом божанстава која дјелују према
каприцу, а не према неком чврстом, непромјењивом и постојаном закону. Хесиодова
космогонија показује да узроци који су дјеловали у почецима космогонског процеса
више нису исти као и они који су оперативни у постојећем свијету и доступни
свакодневном искуству.17 Силе које су образовале постојећи свијет драстично се
разликују од оних које га одржавају у постојању и које су на дјелу у
посткосмогонској фази његовог постојања. То ће постати увид јонске философије
природе да се у основи многоструких и хаотичних појава налази постојан поредак и
закономјерност која омогућава човјеку да га сазна и транспонује у своју
легислативну праксу.
Преиспитивање и излагање сруктуре архаичног космогонског мита у
Хесиодовој Теогонији открива још један аспект с обзиром на њен сазнајодавни
карактер. Хесиодов посткосмогонски свијет не даје чврст ослонац за човјеково
сазнање. Чак и да је код Хесиода дошло до раздвајања човјекових когнитивних моћи,
да је дошло до артикулисаног разликовања мита и логоса, при чему би први био
надлежан за преткосмичко или космогонско збивање, а други за посткосмогонски
свијет који би постао предмет једне рационалне космологије, то опет не би било
истраживање типа περὶ φύσεως. Ако сада ово претпостављено разликовање
когнитивних моћи и њихових надлежности, космогонија-мит, космологија-логос,
пребацимо на терен саме космогоније онда добијамо нужну хибридизацију мита и
логоса. Није ли нека хибридизација мита и логоса саставни дио сваке космогонске
спекулације која отвара питање њеног ауторитета? Чини се да је управо Хесиод овај
проблем наметнуо као посебну тему у својој Теогонији. Када олимпске Музе
критички објављују Хесиоду,
Ми лажи многе истини налик казиват’ знамо,
(ἴδμεν ψεύδεα πολλὰ λέγειν ἐτύμοισιν ὁμοῖα)
(ал’ и истину, кад нас је воља, знамо објавит’)
ἴδμεν δ᾽ εὖτ᾽ ἐθελωμεν ἀληθέα γηρύσασθαι
(Теогонија, стихови 27-28; прев. М. Вишић),
то нас оставља у дилеми какав је карактер Хесиодове космогоније и који је њен вид
истине? Није ли космогонска ἀλήθεια по природи двосмислена, односно неодвојива
од ψεύδεα чије је значење шире од ријечи “лаж”?18 Утисак је да Хесиодова пјесничка
16 Friedrich Solmsen, “Natur as craftsman in Greek thought”, Journal of History of Ideas 24 (1963),
стр. 474.
17 W. K. C. Guthrie, наведено дјело, стр. 140-141.
18 На то упозорава Jenny Strauss Clay, “What the Muses Sang: Theogony 1–115”, Greek, Roman
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интуиција погађа нешто суштинско у карактеру саме космогоније, подједнакко
митско-религијске и философске. У том смислу космогонски жанр етаблира један
модус знања које је “између” потпуне ἀλήθεια и пуких ψεύδεα. То је онај модус
знања који би, слиједећи Хесиода, могли везати за ὁμοῖα – сличност или
истиноликост која је више од пуког “мњења” (δόξα), а мање од Парменидове “добро
заокругљене истине”. Надаље, човјекове сазнајне способности ограничене су с
обзиром на божанске ствари и на крајње узроке и почела стварности. Оно је зависно
од ауторитета откривења божанства које зна цјелину и које је, “ако хоће” (εὖτ᾽
ἐθελωμεν), може објавити.19 Али пређимо сада на другу проблемску димензију, коју
нам отвара Хесиодова тео-космогонија.
4. Космогонија и “онтологија”
Хесиод показује високу самосвијест када своје пјесничко дјело Теогонију
разликује од епске и химничке поезије (Теогонија 94-104) других пјесника, чији дар
не спори јер потиче од Муза. Али Хесиодова Теогонија не пјева о херојима и
олимпским божанствима, нити о постојећем устројтву људског и божанског свијета.
Оно што га разликује од осталих ἀοιδοὶ (“пјевача”) јесте сам предмет његовог спјева
који упућује на тео-космогонско збитије и то од “апсолутног” почетка, од τὰ πρῶτα,
утемељујући нови пјеснички жанр:
Кажите каконо прво посташе бози и земља,
εἴπατε δ᾽ ὡς τὰ πρῶτα θεοὶ καὶ γαῖα γένοντο
ријеке и бескрајно море с таласима бјесним,
καὶ ποταμοὶ καὶ πόντος ἀπείριτος οἴδματι θυίων
блиставе звијезде, јоште понад нас широко небо
ἄστρά τε λαμπετόωντα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν (108-110).
Неколико стихова даље пјесник понавља свој необичан захтјев Музама:
О том’ ми пјевајте, Музе, што Олимпа наставате дворе
ταῦτά μοι ἔσπετε Μοῦσαι Ὀλύμπια δῶματ᾽ ἔχουσαι
од самог’ почетка и кажите ко од њих настаде први
ἐξ ἀρχῆς, καὶ εἴπαθ᾽, ὅτι πρῶτον γένετ᾽ αὐτῶν (114-115).
Завршни стихиви пјесниковог проемијума, нарочито 108-110, показују
интересовање за поредак настанка богова од Геје и Урана (106, прије тога 43), али и
за настанак природног свијета: ријеке, море, звијезде, земља и небо. Тиме Хесиод још
једном истиче своју посебност у односу на епско и химничко пјесништво пјевајући
симултано о теогонији и космогонији. Његов спјев намеће двоструки проблем:
and Byzantine Studies, vol. 29, no. 4, 1988, стр. 327-328. Фраза “лажи многе” (ψεύδεα πολλὰ) је
многозначна, “обухватајући не само свијесно заводљиве ставове с намјером да обману већ исто
тако и нехотичне грешке, нетачности и пропусте...”.
19 Клеј истиче да иако Хесиод јемчи ауторитет своје пјесме упућујући на Музе и свој лични
сусрет са њима, он се мудро уздржава од експлицитног захтјева за истинитост своје теогонске
пјесме. Види: Jenny Strauss Clay, наведено дјело, стр. 328-329.

97

онтолошки и космогонски. Најприје онтолошки: како нешто што је постало може
бити вјечно и бесмртно? Одговор на ово питање, које је произишло из изворног
космогонског питања, намеће потребу за разликовањем Бића и Постајања. Потом и
космогонски: какав је однос између “природе” која је natura naturata и “природе”
која је укупност ствари које су natura naturans? Не само да постоји тензија у оквиру
ових подручја него и тензија између њих самих, између онтологије и космогоније
које упућују једна на другу, али и некако опструишу једна другу. Хесиодова тео-космогонија је најбољи примјер за очитовање ове вишеструке тензије која се
рефлектује и на касније философске космогоније у виду космолошког дуализма. За
експозицију ове тензије захвални су 32. и 38. стих Теогоније. Примајући ловорику и
скиптар од олимпских Муза пјесник је надахнут да пјева о ономе "што је било и што
ће бити" – τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα. Овај стих упућује на Хесиодову
саморестрикцију да пјева само о божанској стварности изостављајући “људски
род”20, којим ће се бавити у спјеву Послови и дани. За људско трајање не може се
рећи да је постојало и да ће у будућности постојати. То нешто “што је прошло и
будуће” трајаће кроз вријеме, тј. вјечно је. Дакле, израз “што је прошло и будуће”
упућује не на људско и темпорално, већ на вјечно и божанско, односно на ону
категорију реалности коју пјесник Теогоније именује као ἱερὸν γένος αἰὲν ἐόντων
(“свети род вјечито постојећих”, стих 105). С друге стране, Музе на Олимпу пјевају
не само о вјечним бићима (τὰ ἐόντα), него и о оним пролазним (стих 38: τά τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα – “садашње, будуће и прошло”). У овом Хесиодовом
стиху упућује се на двије различите категорије стварности, на она божанска и вјечна
бића из 32. и 105. стиха (τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα) и на пролазна бића која су у
овом 38. стиху описана презентом τά τ᾽ ἐόντα. Оно што треба запазити у овом
Хесиодовом рашчлањивању, а што спада у општу структуру архајских
теокосмогонских митова, јесте да заправо обје категорије стварности спадају у круг
τὰ ἐόντα, односно у бића која су постала. Како нешто постало уопште може бити
вјечно, питање је на које предстојећа философија природе неће ни настојати да
одговори, јер ће направити одсјечну разлику између τὸ ἐόν и γένεσις, између вјечног
и ненасталог Бића и Постајања. Одсуство те разлике код Хесиода аргумент је више за
подударање теогоније и космогоније у митској космогонији. Ово подударање или
могућа сукцесија код Хесиода и “свих богослова” Аристотел назива “софизмом
мита” (μυθικῶς σοφιζομένων), у коме су богови или почела или ова из њих настају
(Мет. 1000а19).
Горе је поменут “космолошки дуализам” што овдје обавезује на излагање и
тог структурног обиљежја космогоније, опет на захвалном примјеру Хесиодовог
спјева. Хесиод дијели божанства и космичке силе у поларно супротне низове почев
од Хаоса и Геје као првог пара поларних супротности. Та темељна структура има
“биполарну форму”21, у којој је први пар поларних супротности Хаос репрезент
20 Исто, стр. 33031.
21 G. Reale, Towards a New Interpretation of Plato, стр. 184-185. Поглед на Хесиодову Теогонију
открива да су космичке силе и богови подијељени у два јасно супротстављена подручја већ у
првој фази. Реале даље каже да је и у другој фази теогоније, са наступом Зевсове владавине и
осталих олимпских богова, ова темељна концепција још увијек евидентна. Свако божанство
има наспрам себе свој поларни пар, као што су Аполон и Дионис, Артемида и Афродита. Реале
се позива на овдје већ навођену Паулу Филипсон (Genealogie als mythische Form: Studien zur
Theogonie des Hesiod, Oslo 1936). У односу на ово становиште изузетак је Орфичка теогонија
која је, мада под утицајем Хесиодове Теогоније, могуће “монистичког” типа. Тако Диоген

98

нечега “бесформног” док Геја репрезентује "форму" и јасно контурисано обличје.
Цијела стварност изводи се из тог примордијалног пара супротности које су упућене
једна на другу. Овим Хесиод објашњава не само поријекло него и начин
организације, уређивања и систематизовања многоструко рашчлањене стварности,
чиме је омогућено да она постане смислена и приступачна човјековом сазнању.
Ова биполарна форма Хесиодове Теогоније објашњава и начин настанка
првог примордијалног теокосмогонског чиниоца у стиху 116: Ἦ τοι μὲν πρώτιστα
Ηάος γένετο. Шта год да је Хаос22, он је увучен у космогонски процес, а начин
његовог уласка у тај процес је "рађање" на основу аргумента ex silentio и повратног
закључивања. Наиме, у Теогонији, стих 108 и даље, појмови γένοντο и γίγνομαι
задржавају значење "бити рођен".23 Корнфордова интерпретација олакшава
разумјевање ове прве теокосмогонске фазе преко глагола ἧν умјесто γένετ᾽.24 Код
Хесиода се појава божанских бића и природних феномена перманентно објашњава
партеногенетском репродукцијом, као када Земља рађа Небо (132f, 337-370, 371382); појава Ероса више је од генеративне метафорике. Тако је настанак природе
нашироко схваћен у биолошким појмовима. Зато што су рођени, дјелови природе су
живи. Будући да је сва природа рођена, она такође мора бити жива. Поријекло
“хилозоизма” јонске философије природе треба тражити у Хесиодовој Теогонији, али
ће се и касније философске космогоније својим космолошким дуализмом саплитати о
дубоке коријене “биполарне форме” коју репрезентује Теогонија. Сам Платон се не
упушта у философску и алегоријску интерпретацију традиционалне теокосмогоније25
коју подвргава иронији. Разлог његовог ироничног односа26 према овој традицији у
Тимеју 40д-д1а треба тражити не само у томе што је традиционална теокосмогонија
“испод стандарда научне вјероватноће” постављених у Тимеју.27 У Тимеју Платонова
иронија према традиционалним теогонијама заснован, је на свијесном отклону једног
“антимитолошког теизма”, у ком је бог творац од “митолошког теизма” где се бог
схвата као родитељ.28 Остављајући овдје по страни космогонски значај који се
приписује појединим божанствима код Хомера (Океанос), Хесиода (Уран и Геја) или
Орфичара (Океан и Тетида), Платон нам кроз генеалошко стабло антропоморфних
богова указује на фигуру рађања као на главни космогонски модел у архајским
причама о постанку.
Друкчије не стоји ствар ни са Хомером, који Грцима није завјештао
космогонију, али је “прокреациони” модел (модел “рађања”) у космогонији и овдје
присутан и на њега нам указује Аристотел. Aристотел је у недоумици да ли да и ову
стару пјесничку традицију која говори “о настанку свијета” – περὶ τῆς τοῦ παντὸς
Лаертије, 3, наводи фрагмент Музаја, Орфејевог ученика: ἐξ ἑνός τὰ πάντα γίνεσθαι, καὶ εἰς
ταὐτὸν ἀναλύεσθαι. Види и: W. K. C. Guthrie, Orpheus and Greek religion, Princeton University
Press, Princeton, New Jersey, 1993, 73-75.
22 G. S. Kirk, J. E. Raven, наведено дјело, стр. 26-32.
23 F. Solmsen, наведено дјело, стр. 473-474. Да ране грчке космогонске спекулације увијек
користе модел биолошке репродукције, тврди и G. W. Most, наведено дјело, стр. 4.
24 Код, G. S. Kirk, J. E. Raven, у наведеном дјелу, стр. 29.
25 Као у случају касније традиције алегоријских егзегеза. G. W. Most, наведени чланак, стр. 7 и
даље.
26 Који потенцира A. E. Taylor, A Commentary of Plato's Timaeus, ad loc, 40д 6-е 2.
27 Тако сматра G. Vlastos, “The Disorderly Motion in the Timaeus”, in: R. E. Allen (прир.), Studies
in Plato's Metaphysics, London : Routledge & Kegan Paul 1965, стр. 382.
28 Jaroslav Pelikan, What has Athens to Do with Jerusalem?, Timaeus and Genesis in Counterpoint,
The University of Michigan Press 2000, стр. 35.
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γενέσεως (982б) – уврсти у традицију περὶ φύσεως (984а 1-2). Љубитељ митова је на
неки начин “љубитељ мудрости”. Они који су “словили о богу” (θεολογήσαντας),
каже нешто даље Стагиранин, мислили су “о јестаству/природи”. Они су “Океан и
Тетиду начинили родитељима настајања” (τῆς γενέσεως πατέρας)29. Овдје Аристотел
има на уму Хомерове стихове из Илијаде, 14, 200 и 244 (Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν
καὶ μητέρα Τηθύν...; Ὠκεανοῦ, ὅς περ γένεσις πάντεσσι τέτυκται...) настојећи некако
да разабере позадину Талесовог учења о води као почелу. Остављајући ове
асоцијације по страни драгоцјено нам је Аристотеловско свједочење због упућивања
на мотив рађања и родитељства код Хомера.
Излагање космогонског мита у Хесиодовој Теогонији омогућава нам да у
неколико потеза истакнемо његова општа структурна обиљежја:
а) коинцидирање космогоније и теогоније (тео-космогонија);
б) генеративном метафориком доминира слика "рађања", а не "стварања";
в) дјелови природе схваћени су као божанства;
г) митска тео-косогонија је идолатријска.
Дакле, у космогонском миту теогонија се подудара са космогонијом,
настанак божанстава коинцидира са настанком препознатљивих подручја природног
свијета.30 Због тог подударања већ овдје може да се, с обзиром на Мојсијево
Постање, укаже на разликовање идолатријских од неидолатријскик космогонија.31
Са друге стране, евидентна “биполарна форма” теокосмогонског мита даје нам
прилику да укажемо на “прокреациони модел” у овој врсти спјевова, као и да
истакнемо контраст тог модела у односу на Платонов и библијски “демијургијски
модел”. Овим паралелизовањем двије космогоније којима је заједничко то да је свијет
дјело божанске τέχνη тек почиње прави посао егзегезе. Јер, “библисти” су, за разлику
од богослова, склони да Постање 1:1-2 тумаче у духу архаичне “биполарне форме” –
стварање свијета из преткосмичког хаоса. Запажање Никоса Мацукаса појачава и
другу недоумицу у погледу жанровске припадности Мојсијевог Постања. У свијетлу
податка који нам преноси Диоген Лаертије та недоумица не постоји када је ријеч о
Платоновом Тимеју – Τίμαιως ἢ περί φύσεως, φυσικός (III, 60). Ако кажемо да је
Тимеј космогонија, нећемо погријешити, јер он то и јесте, али ако кажемо да
Постање припада жанру περί φύσεως, бићемо оптужени за анахронизам, тако нам
Мацукасово рјешење остаје као једино мјеродавно, наиме, да је Постање митска али
неидолатријска космогонија, чиме се нехотично угрожава његов ауторитет. Али прво
да видимо који је критеријум на основу којег разликујемо Хесиодову космогонију од
космогонија у оквиру философског истраживања природе.
29 Мет., 983b30-31; и остала упућивања на "теологе": Мет. 983б 27-33, 984б 23-31, 989а 9-11,
1000а 9-19, 1074б 3.
30 Корнфорд сматра да код Хесиода заправо космогонија претходи теогонији. F. M. Cornford,
From Religion to Philosophy, стр. 18 и даље. Остали коменататори говоре о подударању
теогоније и космогоније. Нпр. Ν. Α Ματσούκας, Ἐπιστήμη, φιλοσοφία καί θεολογία στήν
Ἑξαήμερο τοῦ Μ. Βασιλείου, Θεσσαλονίκη : Φιλοσοφική καί Θεολογική βιβλιοτικη, 19902,
стр. 71.
31 О овом разликвању види Ν. Α Ματσούκας, наведено дјело, стр. 77: “Велика божанства у
другим космогонијама-теогонијама су небо и земља. У Постању ова божанства су творевине.
Ватра, ваздух и вода јесу стихије природе. Тако овдје имамо ослобађање свијета од
идолатријских схватања. Природа, будући да је неко ствара и њом влада, постаје слободна,
закономјерна, независна од божанских и демонских утицаја”.
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5. Подјела космогонија у оквиру философске περὶ φύσεως традиције
На Хесиодовом примјеру видјели смо да пјесници митских тео-космогонија нису знали за појам божанске стваралачке τέχνη која подразумјева свјесно,
планско и телеолошки мотивисано дјеловање, које за свој учинак има поредак свијета
и његово одржавање. Олимпска божанства појављују се post festum, тек након
постанка цјелокупног фисикалног свијета да би јемчили морални или социјални
поредак, нипошто космички и, опет, све је било препуштено оном неотклоњивом
аспекту божанског и људског постојања – τύχη. Разлика између креационог и
прокреационог модела рађања допушта напокон и разликовање креационистичких и
еволуционистичких космогонија већ у оквиру грчке философије.32 Којем би од ова
два космогонска модела припадала предсократовска философија природе?
Да подсјетимо. Настојање да се настанак свијета и поредак у природи
мисли, не полазећи од митопоетских теокосмогонија у којима се почетак збио in illo
tempore, него полазећи од онога што је онтички генерално у свему и као такво
доступно опсервацији, рационалном мишљењу и истраживању о којем се, уз то, може
положити рачун, припада старој грчкој философији природе. У истраживању περὶ
φύσεώς, ово φύσις има и значење κόσμος у смислу цјелине онога што јесте, општи
поредак цјелине који подразумјева једну повезаност између свијета, човјека и
људског друштва. У најкраћем, фисичари-предсократовци,
- у твари (једној или више њих) виде почело свега;
- твар је истовремено στοιχεῖον и ἀρχή (Аристотел, Метафизика, 983б 6-11);
- она је вјечна, нити настаје нити пропада, већ само мијења своја стања;
- У тој космогонској “протологији” оно што је прво има статус узрока и
начела свих бивствујућих;
- овдје постоји свијест о тварном типу узрока, али не и о узроку кретања који
би објаснио генеративне процесе који су довели до постојећег поретка ствари
(Аристотел, Метафизика, 984а 18 и даље).
За старе философе “природа” као цјелина има своје поријекло у
инхерентним генеративним моћима онтолошки аутономне и хилозоистички схваћене
φύσις, чије је откриће и допринјело рађању философије. Вишезначан појам какав је
φύσις подразумјева оно што само од себе расте, ниче, развија се, што само себе
производи или оно што у себи има извор кретања, али и оно што има статус
божанског.33 Стара грчка философија природе тематизује узроке свих ствари
доспијевајући до препознатљивог становишта које се може сажети и у формули:
physis или matteria ex qua јесте изграђен свијет, као његова нужна тварна основа,
уједно је и његов arche, при чему је овај тварни arche схваћен као божанско начело
(theion) које јемчи космички поредак. Суштина иманентне силе кретања и њена
телеолошка оријентација која даје импулс свим промјенама у физикалном свијету
остала је до краја проблематична и неразјашњена. Промјене и преображаје стихијних
састојака природног свијета предсократовци објашњавају фисикалним и
механистичким језиком користећи карактеристичне формуле: tropai, mignysthai,
mixis...34 У језику, не само канонских грчких пјесника Хомера и Хесиода него и у
32 W. K. C. Guthrie, A History of Greek Philosophy, Vol. I, стр. 142.
33 О спектру значења појма physis, види: Б. Шијаковић, Mythos, physis, psyche: Огледање у
предсократовској "онтологији" и "психологији", Београд, Никшић : Јасен; Подгорица :
Универзитет Црне Горе, 20022, стр. 30–34.
34 F. Solmsen, наведено дјело, стр. 475.
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мишљењу јонских философа, постоји интимна веза између, с једне стране, раста,
развоја и кретања и, с друге стране, божанства. Феномен κίνησις упућује на ἱερός и
θεῶν.35 Али, космогонска схватања предсократоваца структурно су ограничена на
инхерентно објашњење без позивања на трансцендентни уређујући принцип или на
божански ум који би “изван” својом techne дјеловао на фисикалне стихије/почела
природе и на њихово распоређивање. У митским генеалошким теокосмогонијама
(Хомер, Хесиод, орфичари, Мусај, Ферекид) и космогонијама фисичара можемо да
говоримо о доминантној грчкој космолошкој идеји која је еволуционистичког типа.
Разлика је само у томе што се код првих свијет развија из једног примордијалног
несавршеног стања (ако изузмемо орфичку космогонију), одосно из неког почетног
недиференцираног и неодређеног стања происходи космогонија путем низа
генеалогија (као код Хесиода). Код фисичара, изворна “природа” почаствована је
божанским атрибутима, док је “природа” као цјелина из ње изведена путем низа
фисикалних процеса који се више не описују метафором брака, рађања или
родитељства, али овдје нема мјеста ни за појам стваралачке божанске τέχνη.
Еволуционизам и хилозоизам два су неодвојива аспекта милетске философије
природе36 којој се није ни наметнула потреба за божанским Демијургом, који би био
“творац” природе. Без једног оваквог стваралачог божанског умјећа не може се
објаснити телеолошки поредак природе. Аксиоматска претпоставка о трипартитној
структури космогоније показује најдалекосежније антрополошке импликације
ателеолошког и механистичкг схватања природе. Супротност између телеологије и
механицизма, креационистичке и еволуционистичке космологије у најширем смислу,
претвара се, са постепеним огољавањем предсократовске physis од божанских
атрибута, у борбу између теизма и атеизма и тако заоштрава антитеза између
“природе” и “конвенције” која се мора разријешити полазећи од једне ревидиране
космогоније. То је пут који води право до Платоновог Тимеја, пут који почиње са
Федоном. Како је Золмзен језгровито истакао: “Умјетник који, ступајући извана,
уводи у физикални свијет поредак и добро колико је могуће да га овај прихвати,
прикладан је симбол зато што Платон не би самој природи (φύσις) подарио
способност да ствара било шта вриједно. Ништа добро – ни ред, ни облик или
смислена структура – никада не би могли никнути из њених сирових и непостојаних
структура. Све то мора да дође ab extra”37. Између два космогонска схватања,
предсократовског еволуционистичког, у коме је хилозоистичка physis као arche и
natura naturata, и креационистичког, у коме је physis дјело божанске демијургијске
techne, постоји дубок идејни хијатус. Он је дубок у тој мјери да је за Аристотела, код
кога је сфери physis-а иманентна једна телеолошка techne, Платонова космогонија у
Тимеју само “празнословље” и “пјесничка метафора”. (Метафизика, 991а20-23). Већ
су његови настављачи у Академији Спеусип и Ксенократ покушали да рехабилитују
учитеља залажући се за недословну интерпретацију Тимеја гдје је недвосмислено
речено да је свијет постао (γέγονε), али да је цијела космогонија Тимеја конструисана
35 О томе: Michel Clarke, “The Wisdom of Thales and the Problem of the Word ΙΕΡΟΣ”, Classical
Quarterly 45, 1995, стр. 296–317. Френсис Корнфорд доводи у питање Аристотелово
становиште да милетски философи нису знали за начело кретања. По њему предсократовска
φύσις у истом је односу према свемиру као и ψυχή према тијелу. Став τὸ πᾶν ἔμψυχον указује
не само на покретљивост φύσις него и на способност “стварања” нечега што се разликује од ње
саме. Види, F. M. Cornford, наведено дјело, стр. 128–129.
36 W. K. C. Guthrie, н. д., стр. 140.
37 F. Solmsen, н. д., стр. 344-485.
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из “педагошких разлога” (διδασκαλίας χάριν)38. Необична је судбина Платонове
космогонске идеје да је она била одбачена и од стране његовог учитеља и његових
настављача у Академији, а да је реституисана или у ревидираном облику поново
заживјела најприје у теологији Филоновог хеленистичког јудаизма, преко катихетске
школе у Александрији, па све до кападокијске космогоније Василија Великог и
Григорија Ниског. Платонова космогонска идеја нема традиционални грчки педигре.
Послије првог патрицида, симболичког убиства оца Парменида, афирмисањем става
да небиће ипак на неки начин јесте (Софист, 241д6), Платон својом космогонијом
ипак не чини и друго оцеубиство поричући тезу ex nihilo nihil fit. Али за једно
компаративно читање Платоновог Тимеја и Василијевог Шестоднева идеја creatio ex
nihilo није од пресудне важности, нити је услов могућности тог читања. Василијево
читање Платоновог Тимеја интерпретативно је продуктивно у оба смјера, како за
исправно разумијевање платоновске космогоније, тако и за разумијевање мојсијевске
космогоније. Василијев Шестоднев је мјесто интерпретативног сусрета мојсијевске
књиге Постања и Платоновог Тимеја. У том смислу Василијева кратак али садржајан
историјско-философски и критички приступ философској περί φύσεως традицији од
посебне је важности за одређивање жанровске припадности Мојсијевог Постања. Са
друге стране, став да је "људска душа по природи Јудејка", anima naturaliter Judaea,
могла je да сугерише само космогонија Платоновог Тимеја39 То на свој начин намеће
потребу за преиспитивањем односа између двије космогоније.
6. Мојсијева књига Постања – Платонов Тимеј – Василијев Шестоднев
Већ је примјећено да трипартитна структура космогонског мита није
карактеристика само Хесиодове, орфичке и космогонија у предсократовској
традицији, него и космогоније у библијској књизи Постања. Прве двије књиге
Мојсијевог Постања, које још увијек збуњују библисте40, сходно овој трипартитној
схеми имају своје унутрашње јединство и логику. Прва “верзија” приче о стварању
одликује се космоцентризмом, односно космогонског је карактера јер почиње
стварањем “неба и земље” и говори о стварању цјелокупног устројства видљивог,
38 Ова схолија налази се у Аристотеловом спису О небу, 279б 32 и даље. О дословној и
недословној интерпретацији Платоновог Тимеја која поларизује и савремене платоничаре види
одличну студију Енрика Бертија (Enrico Berti), “L’oggetto dell’ εἰκὼς μῦθος nel ‘Timeo’ di
Platone”, у зборнику: T. Calvo, L. Brisson (прир.), Interpreting the ‘Timaeus-Critias’. Proceedings
of the Fourth SymposiumPlatonicum, Academia Verlag, Sankt Augustin 1997, стр. 119-131. За увид
у ову проблематику инструктивна је и студија Часлава Копривице, “Проблем значења мита о
стварању свијета у Платоновом Тимеју”, у: Theoria, Часопис Српског филозофског друштва,
број 3-4, 1999, стр. 45-56. Препоручљива је и студија Џона Дилона (John Dillon), “The Timaeus
in the Old Academy”, у: Plato's Timaeus as Cultural Icon, Gretchen J. Reydams-Schils (прир.),
University of Notre Dame Press, 2003, стр. 80-95.
39 Ову варијацију чувене Тертулијанове сентенце да је "људска душа по природи хришћанка",
која говори о односу светоотачке традиције према Платоновој космогонији, прави T. M.
Robinson, “Plato's cosmo-theology and some Early Greek Fathers”, у: Philosophy and Ortodoxy
(прир. K. I. Boudouris), Athens, 1994, стр. 256.
40 Обично се Пост. 1 приписује тзв "елохистичкој" традицији, док је Пост. 2 наводно дјело
"јахвистичке" традиције. Док је у првој истакнута неприступност Божија и одсуство свих
антропоморфизама, друга је оптерећена антропоморфним схватањем библијског Бога. О
теоријама историјско-критичког истраживања Петокњижја види прегледан извјештај
Adalbertа Rebićа, Stvaranje svijeta i čovjeka, Kršćanska sadašnjost: Zagreb, 1996, стр. 21–35.
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фисикалног свијета. Друга “верзија” антропоцентричног је карактера, јер приповједа
једну антропогонију и уз то је заокупљена темељним питањима о човјеку и људском
друштву. Савремени библисти Сајрус Гордон и Гери Рендсбург сматрају да сам
библијски текст сугерише ту тематску подјељеност књиге Постања.41
Космоцентризам Пост. 1:1 назначен је изразом τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν у коме је
истакнуто првенство “неба”, док је “антропоцентризам” друге “верзије” књиге
Постања назначен “обрнутом фразеологијом”, јер се у Пост. 2:4 “земља” појављује
као прва.42 У овој карактеристичној библијској фразеологији привлачи пажњу и сам
израз “небо и земља”. Ове двије ријечи заправо значе “све” или оно што су грци,
талентовани за стварање општих појмова, означавали појмом κόσμος који се пјављује
у преводу Седамдесеторице у Пост. 2:1. Јеврејски језик није располагао
апстрактним појмовима као грчки због чега су Јевреји користили парове “антонима”
као у случају израза “небо и земља” или “земља и небо”, који је еквивалентан грчком
κόσμος. Али исти склоп ријечи користи и Платон у Федону 96б-ц, peri ton ouranon te
kai ten ghen, да би описао онтолошко подручје истраживања фисичара кao
истраживање peri tes holes physeos. Овдје није ријеч о непримјереном упоређивању
будући да је библијско Постање такође приповијест типа peri physeos. Тако Јосиф
Флавије у свом спису Antiquitates Judaicae настоји да у грчкојезички свијет уведе
историју јеврејског народа почев од библијског стварања. У овом покушају
инкултурације библијске идеје о стварању свијета и с њом повезане практичноживотне библијске мудрости Јосиф Флавије сматра да Мојсије након седмог дана
стварања расправља “о природи”. Тачније, у другом поглављу Постања Мојсије
започиње интерпретацију природе (φυσιολογεῖν), јер како је Јосиф и најавио у
проемијуму поменутог списа (Ant. Jud., 1:18), већина његовог дјела је посвећена
природној философији (φυσιολογία)43. Дакле, Мојсијева књига Постања, Платонов
Тимеј и Василијев Шестоднев исте су жанровске припадности. Оно што Платонов
Тимеј доводи у највећу близину библијском учењу о стварању јесте то што је његова
космогонија прво философско истраживање peri physeos које је креационистичког
типа. Како примјећује Ј. Пеликан “обје су књиге о почетку”, о чему свједоче ријечи
прве реченице другог дијела Тимеја: ἡ τοῦδε τοῦ κόσμου γένεσις...κατ᾽ ἀρχας44, и
прве ријечи Библије, у преводу Седамдесеторице: ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν45. Наглашавање чињенице да је Тимеј прво философско учење о
стварању условљено је како дисконтинуитетом ове платоновске идеје у односу на
цијелу претплатоновску и постплатоновску философску традицију, тако и великим
хронолошким првенством Мојсијевог богонадахнутог казивања о стварању свијета. У
исто вријеме када се Платонов Тимеј наметнуо као интерпретативни органон за
хришћанску егзегезу Мојсијеве књиге Постања, постављено је и питање исходишта
41 Које су у каснијим редакцијама неоправдано вјештачки синтетизоване као двије различите
јеврејске традиције. Овдје је драгоцјена опаска Мартина Бубера: "Једна књига као Постање не
може бити направљена са маказама и лепком, као један лош часопис". О Буберовој критици
тезе о "два" извора, в. други прилог у: Свето Писмо Старога Завета, Књига Постања,
упоредни превод са јеврејског и грчког са краћим схолијама, Атанасије, умировљени Епископ
Захумско-Херцеговачки, Београд 2004, стр. 231.
42 Cyrus H. Gordon, and Gary A. Rendsburg, The Bible and the Ancient Near East, New York,
London 1997, стр. 35–36.
43 E. Masanobu, Creation and Christology, A Study on the Johannine Prologue in the Light of Early
Jewish Creation Accounts, Tübingen: Mohr Siebeck, 2002, стр. 36 (нап. 62).
44 Тимеј, 48a: "постанак овог космоса ... у самом почетку".
45 J. Pelikan, н. д., стр. 23.
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Платоновог учења о Богу као Демијургу, наиме, није ли Платон атички Мојсије: Τί
γάρ ἐστι Πλάτων ἢ Μωυσῆς ἀττικίζων46. Упадљива сличност између стварања у
библијском смислу и Платоновог Тимеја у раном хришћанству један је од главних
елемената њихове συμφωνία-е која је објашњавана као “зависност” грчке философије
и самог Платона, као “Атичког Мојсија”, од јеврејске традиције. Код Климента и
Евсевија и у нешто мањој мјери код Теодорета ова зависност је намах описивана и
тежом терминологијом, у којој се није презало ни од отворене оптужбе за плагијат и
“крађу” јеврејске “интелектуалне” својине. Упориште за тезу о Платоновој
упознатости са идејом стварања у библијском смислу још увијек је у Солоновој
причи о Египту на почетку Тимеја гдје се помињу “свети записи”47 који су били
“најстарији”. Ако и постоји недоумица о томе да ли је сам Мојсије састављач
Петокњижја и књиге Постања као његовог првог дијела или су пак ови списи
настали након више година усменог предања које је тек након Мојсијеве смрти
записано, неспорно је постојање библијског писаног материјала из ове традиције који
је колао и периферијом грчкојезичког свијета, нарочито Александријом, па и градом
Саисом из уводног дијалога у Тимеју. Наиме, на почетку Тимеја појављује се прича у
којој је Солон, “најмудрији од седморице”, посјетио Египат и био примљен с великим
почастима од стране старих свештеника који су му рекли између осталог да се грчки
родослови (генеалогије) “мало разликују од прича за дјецу”48. У Египту, напротив,
постојала је традиција садржана у “нашим светим записима” (ἐν τοῖς ἱεροῖς
γράμμασιν), који су били “најстарији” (παλαιότατα)49. У расправи је било могуће
позвати се на њихов ауторитет, јер Египћани још увијек посједују ове списе (αὐτὰ τὰ
γράμματα50). Критија је изнио своје мишљење, које је Солон чуо током посјете
Египту, као причу која је “једно старо предање”51, и описао је процес којим је оно
пренијето од Солона на “нашег прадеду Дропиду, овај га је потом пренио деди
Критији, а старац се често тога присјећао пред нама”52.
За некога ко нема обзире хришћанског филхеленисте ове упечатљиве ријечи
из Тимеја прошле би незапажено. Осим дугог ланца предања и анамнеза који у овом
случају треба да прошири колективну меморију, ништа необично и за Платона
атипично.53 Али тако не мисли Пеликан за кога би “космогонија Genesis-а била
ситуирана не само као једна од оних традиција чије је схватање о стварању било
садржано ‘у нашим светим списима’, који су били најстарији, већ као прееминентна и
заиста јединствена међу њима”54. Становиште чешког богослова, који је поново
актуализовао једну готово угашену тему, може да се подупре и свједочењем самог
46 Ријечи из једног Нуменијевог фрагмента забиљежене су код Климента Александријског
(Stromateis I, 150, 4), у Евсевијевој Preparatio Evangelica IX 6, 9, XI 10, 14 и у Теодоретовом
спису Curatio affectionum graecarum II 114. За преглед и смисао ранохришћанског учења о
зависности грчке философије од Светог писма види: Daniel Ridings, “Μωυσῆς ἀττικίζων”,
Studia Patristica, vol. XX, 1989, стр. 132–136.
47 Тимеј, 23е и 23д; 24а.
48 Исто, 23 б.
49 Исто, 23e, 22e.
50 Исто, 24a.
51 Исто, 23д.
52 Исто, 23д-e.
53 Тако, Eric Voegelin, “Plato's Egyptian Myth”, The Journal of Politics, Vol. 9, August, 1947, стр.
307–324. Вегелин сматра да је Платонов египатски мит измишљен.
54 J. Pelikan, н. д., 26-27. Критичар "хеленизације хришћанства" Адолф фон Харнак то назива
wahlverwandte Elemente, “елеменат одабраног афинитета”.
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Василија Великог, који за Мојсијево Постање каже да је συγγραφὴν, “спис” који је
он сам саставио55.
Без обзира да ли се међу египатскима “списима” (τὰ γράμματα), о којима
говори Платон, могао наћи и овај “спис” (συγγραφὴν) који припада мојсијевској
традицији, између двије космогонске традиције, Мојсијеве и Платонове, постоји оно
што Ј. Пеликан назива “престабилисана хармонија”56. Аргумент који потврђује ову
preestablished harmony провиденцијалног је карактера. Према једном рабинском
предању, како пише савремени француски библиста Маргерита Харл, Нојев син Сим
предак је Јевреја, док је његов брат Јафет, преко сина Јована, предак Јелина. Харлова
сматра да су се Нојеве профетске ријечи упућене синовима по којима ће се Јафет
(предак Јелина) уселити у шаторе јеврејског претка Сима испуниле преводом
Мојсијевог Петокњижја на грчки језик. Тако је у трећем вијеку прије Христа настао
превод Седамдесеторице (Септуагинта57). Колики је Платонов индивидуални удио
у испуњењу ове профетије? Онолико колико је превод Седамдесеторице, нарочито
његовог космогонског дијела, условљен претходном лектиром Платоновог Тимеја јер
језик Платонове космологије у Тимеју диктира септуагинтску терминологију која се
очитује у појмовима γένεσις, ἀρχή и κόσμος58. Само ови појмови били би довољни за
оправданост компаративног читања двије космогоније у ком би се на космогонију
Постања гледало очима Тимеја, и обратно. Јевреји из Александрије први су се
упустили у контрапунктирање двије космогоније сачинивши и превод
Седамдесеторице који одише вокабуларом Платоновог Тимеја. Спис који на свој
начин коначно испуњава Нојево пророковање “Јафетовог усељења у Симове шаторе”
јесте канонски старозавјетни спис Премудрости Соломонове, које су написане такође
у Александрији и, по свој прилици, директно на грчком језику, готово сигурно на
језику Платоновог Тимеја.59 Премудрости Соломонове, као својеврсна комбинација
философско-теолошке космогоније Тимеја и Постања, како примјећује Пеликан, не
само да је најхеленизованија него и најфилософскија књига у Библији.60 Употреба
Тимеја као органона библијске егзегезе од стране Филона Александријског ствар је
једног континуитета који је историјски прелудиран овим догађајима, преводом
Седамдесеторице и састављањем Премудрости Соломонових. То свакако не одузима
55 Bas. In Hex. hom. I, 1, P.G. XXIX, 9A. Ова ријеч користила се у то вријеме за дјела
историчара и Василије је не користи без основа. О томе у уводу за превод Василијевог
Шестоднева на чешки језик, Basil z Caesareje, Devět kázání o stvoření světa, Přeložila a
poznămkami opatřila Karla Korteová, úvodní studii napsala Růžena Dostálová, Praha : Oikoymenе,
2004, стр. 20. Али, чему тражити посредне доказе када се у самом Петокњижју Мојсије
помиње као писац. Рецимо, у Изл. 21-23; 24,4; 34; 34, 27. Затим у Пнз. 1,1, гдје се каже да је
цијела књига Поновљеног закона збирка Мојсијевих говора које је Мојсије не само изговорио
него и записао. Тако у Пнз. 12,1–26.
56 J. Pelikan, н. д. стр. 116.
57 О овом схватању које Маргерита Харл износи у својој књизи La langue de Japhet. Quinze
etudes sur le Septant et le Grec de Chretiens, Paris/Cerf, 1994, види трећи прилог у: Свето Писмо
Старога Завета, Књига Постања, упоредни превод са јеврејског и грчког са краћим
схолијама, Атанасије, умировљени Епископ Захумско-Херцеговачки, Београд 2004, стр. 233 и
даље.
58 Постање 1:1; 2:1 наспрам Тимеј, 48а. Види: Ј. Pelikan, н. д. стр. 23-24.
59 Ј. Pelikan, н. д. стр. 42. Овај канонски старозавјетни спис првео је са грчког текста
Септуагинте Митрополит Амфилохије Радовић (у: Историја тумачења Старог Завјета,
треће издање, Никшић: Јасен 2002).
60 Ј. Pelikan, н. д. стр. 3.
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Филону Александријском право на ексклузивност. У свом коментару књиге
Постања 1:1-2:7 служећи се Тимејем Филон је покушао да учврсти везу између
јудаизма и хеленизма.
Да престабилирана хармонија између јеврејске религијске и грчке
философске културе није смјела интерпретативна теза Маргерите Харл, потврђују
прије ње налази Сајруса Х. Гордона (Cyrus H. Gordon) и Герија А. Рендсберга (Gary
A. Rendsberg). Ови амерички библисти износе тврдњу о заједничким коријенима ране
хебрејске и грчке књижевности. Догађаји који су довели до успостављања Давидове
монархије и успомене на тројански рат донијели су материјал за епику и саге Јевреја
и Грка. Као сегмент заједничких књижевних мотива је изједначавање мудрости и
кривице у Хомеровој Одисеји, што је мотив који прожима и приче у књизи Постања.
Телемахова тврдња у Одисеји 20: 309–10: “Јер ја сада знадем и схватам шта ли је
добро шта ли је зло”, пар је антонима који означава све и који се појављује у књизи
Постања 1:2, у причи о човјековом паду. “Добро и зло” као пар антонима појављује
се и код Платона, поред осталих мјеста, у Федону, који у тибингенско-миланској
интерпретативној парадигми фигуришу као алузија на Платонову биполарну
онтологију. Овај и цијели низ сличних импресивних примјера оправдава закључак да
су Јевреји и Грци били узајамно повезани и да се културе два народа не могу
разумијети изоловано једна од друге.61 Читалац библијске књиге Постања и
Платоновог Тимеја може лакше да разумије тврдњу да оно што је била Тора за
Јевреје, то је била философија за Грке.
Колико год драгоцјена два ауторитативна схватања библиста, она овдје нису
предмет од посебног интереса, али она не би смјела да нас оставе у недоумици.
Њихово кратко излагање не иде у прилог тези да се у самом Тимеју збио сусрет
хеленизма и јудаизма. Она треба само да олакшају, и овдје дајемо предност М. Харл
и њеном тумачењу Нојеве профетије, разумијевање како је Тимеј дао капиталан
допринос, као ниједно грчко дјело и ниједан грчки мислилац прије њега, да до тог
плодног сусрета дође. Ван сваке је сумње да се он касније фактички и збио у
егзегетским дјелима, у јединственим богословско-философским дјелима која
припадају жанру хексемералне књижевности која се служи “идоиомом” космогоније
и космологије Платоновог Тимеја. Предмет овог рада је та врста Платоновог
доприноса фузионирања хебреизма и хеленизма, оног сусрета чији је плод
Шестоднев Василија Великог. Смисао компаративног читања двије космогоније је
интерпретација у оба смјера; то је читање без учитавања које открива сличности и
разлике чувајући индивидуалне специфичности оба релата. Платоновски језик,
аргументација и идеје видни су у Василијевом Шестодневу, али су видне и
интерпретативно плодне разлике библијске космогоније у односу на “биполарну
форму” античких космогонија. У том смислу допринос Василија Великог немјерљив
је како за разумијевање Мојсијевог Постања тако и за разумијевање космологије
Тимеја. Управо нам Василије даје методолошке инструкције како да читамо Тимеј
избјегавајући његову јудеохристијанизацију, а да тим читањем не нарушавамо
посебан статус Платоновог Тимеја у грчкој космогонској традицији. Ако је
претјерано рећи да сам Тимеј представља фузију хеленизма и хебреизма, када је ријеч
61 О овим паралелама које су, колико запањујуће, толико и "забрињавајуће" за
"конвенционалног" познаваоца класичне грчке културе види: Cyrus H. Gordon и Gary A.
Rendsburg, н. д. нарочито стр. 95-108. Cyrus H. Gordon нам препоручује и своју студију:
“Homer and Bible”, Hebrew Union College Annual 26, 1955, стр. 43-108. Студија је објављена у
форми монографије, Homer and Bible, Ventnor, N. J., 1967.
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о Василијевом Шестодневу то постаје готово обавезујућа констатација. Оно што
савремени историчари хришћанства називају “одабраним афинитетом”, с негативном,
или “престабилисаном хармонијом”, с позитивном конотацијом, сам Василије назива
“сродством између два учења” (ἔστι τις οἰκειότης πρὸς ἀλλήλους τοῖς λόγοις62). На
основу тог сродства Василије показује у чему је континуитет, а у чему
дисконтинуитет међу њима. Комбинујући платоновску философску стратегију са
библијским откривењем, у својим чувеним омилијама он сугерише да је мојсијевско
Постање својеврсно хришћанско περὶ φύσεως истраживање. Смисао Василијевог
поступка јесте показивање да Мојсијева космогонија представља изворније и
истинитије περὶ φύσεως казивање од грчког и да садржи структуру објашњења које
полази од Бога Творца (Демијурга!) као најдословније схваћеног узрока постојања
свијета. Василије је односе унутар старогрчке космоцентричне философије, попут
Платона, посматрао еленктички, за разлику од Аристотела који је битне мислиоце
прошлости посматрао као пут ка властитој философији. Отуда је Василију
имплицитно био ближи Платонов историјско-критички приступ философској
прошлости, будући да је сам био свјестан Платонове посебности у оквиру грчке
философије, да би показао у чему се састоји дисконтинуитет јудео-хришћанске
космогоније у односу на философску.
По узору на Платона Василије се осврће на предсократовску традицију у
својој првој омилији на Мојсијево Постање. Кападокијац назива ову традицију као и
Платон збирним називом περὶ φίσεως или, напросто, τοῦ κόσμου σοφίας (“мудрост
овога свијета”63), коју напада платоновском стратегијом оптужујући је за
космолошки редукционизам, материјализам и механицизам, јер настанак свијета
препушта ателеолошкој сили τύχη64. Оно што је заједничко за цијелу традицију περὶ
φίσεως, како нам показује Платон, јесте истраживање (ἱστορίαν) узрока (αἰτία,
Федон 96а), а познавање узрока ствари јесте σοφία. Повезујући ауторитет Мојсијевог
богонадахнутог казивања са философским ауторитетом Василије показује да је
Постање библијски περὶ φίσεως који није τοῦ κόσμου σοφίας јер се бави
натприродним (ὑπερφυές65) и разумним узроком – αἰτίαν ἔμφρονα66 – који није
“узрок без своје воље” – αἴτιον ἀπροαιρέτως67. Као таква Мојсијева космогонија
према философски истанчаном Василијевом уочавању нијанси није пуко редање
тврдњи него казивање које има артикулисану експланаторну, објашњавалачку αἰτίαструктуру68. Ту “етиолошку” структуру разабира у Мојсијевом језику који
схематизује откривење – да би се уопште могло схватити оно несхватљиво – само
“вјерујуће умовање”.

62 Bas. Ad adolescentes de legendis libris gentilium, 3, 1-2, наводимо према електронском издању
античких дјела: Thesaurus Lingua Graecae (=Свети Василије Велики, “Беседа младима о
користи од јелинских списа”, у: Беседе, Манастир Хиландар, 2002, стр. 185-196).
63 За израз περὶ φίσεως види рецимо: Bas. In Hex. hom. I, 2, XXIX, 8А. Да овај израз сугерише
τοῦ κόσμου σοφίας, потврђује директно Bas. In Hex. hom. I, 4, P. G. XXIX, 12A. Или
индиректно, VI, 1, P.G. XXIX, 117B.
64 Исто, I, 2; 8B. Василије користи и друге платоновске појмове ателеолошког детерминизма.
Рецимо ἀπὸ ταυτομάτου: II, 6; 40A.
65 Исто, VI, 10;
66 Исто, I, 2; 8A.
67 Исто, I, 7; 17C.
68 Исто, III, 2; 53C.
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Dušan Krcunović
HEXAEMERAL COSMOGONY AND “Περὶ φύσεως”
TRADITION OF ANCIENT PHILOSOPHY
In this paper special attention is focused on the status of hexaemeral cosmogony
with the respect to Hesyod and pery physeos tradition of ancient Greek philosophy.
Interpretation of hexaemeral cosmogony with the instruments of alegory is unacceptable for
St. Basil the Great. It is not the mythos. It is not the wisdom of this world, but it has aitia–
structure which credits us, according to St. Basil who, while using the aid of platonic
egsegetical strategy, attempts to think that the hexaemeral cosmogony is the pery physeos
genre of sui generis.
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ZA DOBROTO I ZLOTO VO ME\ULI^NOSNIOT ODNOS
Abstrakt: Ovoj tekst gi pojasnuva najva`nite pra{awa vo
hristijanskiot `ivot, {to e dobro a {to e zlo. Sostojbata na dobroto e
du{epolezna za razlika od zloto koe e du{evoznemiruva~ko. S# {to e sozdadeno
od Boga sozdadeno e kako dobro. Spored seto ona {to n$ e otkrieno vo Sv.
Pismo, i e poka`ano i doka`ano vo `ivotite na svetite Bo`ji lu|e, se
steknuva duhoven uvid i soznanie deka Bog ne e tvorec na zloto i deka toa nema
postoewe samo po sebe (kako ne{to sozdadeno od Boga). Toa postoi samo kako
sostojba, kako negativen odnos kon nekoj ili ne{to, vo li~nosta {to se
sprotistavuva na dobroto. Li~nosta koja preku pokajanieto ( budeweto od
duhovnoto mrtvilo) i evangelskiot duhoven `ivot svesno, iskreno i
objektivno }e go uvidi zloto i negovite posledici vo sebe, vo svoite dela i
me|uli~nosni odnosi, i }e se potrudi da se o~isti od istoto, }e stekne uvid
vo svojata vistinska od Boga sozdadena priroda i sostojba na postoewe.
Klu~ni zborovi: dobro, zlo, uvid, gordost, pokajanie, Bog, li~nost,
odnos, qubov, carstvo
Ako napravime edna iskrena i objektivna analiza na na{iot odnos
kon bli`nite, kon lu|eto so koi sekojdnevno sme vo li~nosna bliskost, }e
zabele`ime razni sostojbi vo na{ata du{a koi se plod od me|uli~nosnite
odnosi. Tie razni sostojbi, bez mnogubrojnite nijansi, mo`eme da gi podelime
na du{opolezni i du{ovoznemiruva~ki, ili poto~no, dobri i zli. Vo korist
na ponatamo{niot razvitok na tekstot su{tinski va`no e u{te vo po~etokot
da se razjasni {to e dobro, a {to e zlo.
Za da se odgovori na ova pra{awe treba da se trgne od nekoj eti~ki
kriterium nadvor od nas ili od na{eto li~no iskustvo vo odnos na toa {to
podrazbirame pod dobro i zlo. Jas kako hristijanin, kako li~nost koja veruva
vo Boga, odgovorot na pra{aweto go baram vo li~nosta Bo`ja, vo Negovoto
otkrovenie na vistinata i vo moeto duhovno iskustvo od i vo taa vistina. A
taa vistina otkriva ne{to {to go zbunuva sovremeniot ~ovek koj za mnogu
su{tinski ne{ta e bez vrednosen koren i duhoven uvid. Otkriva deka zloto ne
postoi, deka toa nema svoja ontologija, odnosno Bog ne e negov tvorec. Postoi,
ima bitie, bitisuva, samo ona {to e sozdadeno od Tvorecot kako vo duhovniot
taka i vo materijalniot svet. A se {to e sozdadeno od Nego e sozdadeno kako
dobro. Za toa ni svedo~i i zapi{anoto otkrovenie Bo`jo vo Sv. Pismo. Tamu e
zapi{ano slednoto: I vide Bog deka e mnogu dobro se ona {to go sozdade
(1.Moj. 1,31). Ako e toa taka, a taka e, toga{ od kade zloto vo na{iot od Boga
blagosloven i sozdaden poredok na postoewe (vo na{iot svet)? Otkrovenieto ni
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go dava i toj odgovor. Vo nego mo`eme da zabele`ime deka dobroto e sovr{ena
sostojba i poredok na postoewe blagoslovena i sozdadena od sovr{eniot
Tvorec. Dobroto se prepoznava po toa {to e qubov, vistina, ubavina, smisla,
milost, harmonija, red, zdravost, celost,
slu`ewe, tvore{tvo, svetost,
polnota, `ivot. Li~nosta {to gi poseduva tie karakteristiki e dobra i e vo
dobroto. No se nametnuva eden problem. [to ako li~nosta, a li~nosta e
li~nost zatoa {to e slobodna i mo`e da izbira, izbere da se sprotistavi na
dobroto, odnosno se sprotistavi na sovr{eniot poredok i sostojba na
postoewe. [to mo`e da se slu~i toga{? Otkrovenieto ni odgovara deka vo
takov slu~aj zapo~nuva vo li~nosta, {to svesno i slobodno se sprotistavuva na
dobroto, da se sozdava edna protivpolo`na, bolna sostojba, {to nie ja
narekuvame zlo ili svesno i drsko sprotistavuvawe na dobroto (ne-dobro). Ako
dobroto se prepoznava vo gore nabroenite sostojbi, zloto se prepoznava vo
sprotivnite. Toa se prepoznava i projavuva vo gordosta, zavista, omrazata,
lagata, iluzija, besmislenosta (apsurdot), nemilosrdnosta, bezredieto,
bolesta, egoizmot, despotizmot, destruktivnosta, smrtta, ogrevovenosta,
li~nosnoto (duhovnoto) mrtvilo i ontolo{ko proma{uvawe. Li~nosta {to gi
poseduva tie karakteristiki e zla i e vo zloto, ili poto~no ka`ano, taa e vo
bolest i nejze i e potrebno lekuvawe preku koe bi se oslobodila od taa
uni{tuva~ka sado-mazohisti~ka sostojba.
Spored seto ona {to ni e otkrieno vo Sv. Pismo, i e poka`ano i
doka`ano vo `ivotite na svetite Bo`ji lu|e, se steknuva duhoven uvid i
soznanie deka Bog ne e tvorec na zloto i deka toa nema postoewe samo po sebe
(kako ne{to sozdadeno od Boga). Toa postoi samo kako sostojba, kako negativen
odnos kon nekoj ili ne{to, vo li~nosta {to se sprotistavuva na dobroto. Ako
li~nosta {to se sprotistavuva na dobroto, i e vo zlo, prestane da se
sprotistavuva na dobroto i posaka da se vrati vo prvobitnata zdrava i
blagoslovena sostojba na postoewe, toga{ zloto kako akt na pogre{en izbor
prestanuva da postoi, no sepak vo li~nosta i nejzinata priroda ostanuvaat
posledicite od zloto (naviki) koi treba da se izle~at i nadminat vo vzaemen
qubovno blagodaten odnos pome|u Boga i li~nosta vo svetite tajni (kr{tevawe,
miropomazanie, pri~estuvawe, ispoved) na Teloto Hristovo (Crkvata).
Spored svedo~eweto na otkrovenieto Bo`jo prvata li~nost koja svesno
i slobodno se sprotistavi na dobroto i qubovniot poredok na postoewe poradi
svojata zavist i gordost (nerealno, samobendisano, samo`ivo i la`no
do`ivuvawe na svojata li~nost) i se utvrdi vo bolnata sostojba na zloto e
li~nosta na satanata (protivnikot). Sv. Pismo za ovaa tragedija {to se
slu~ila vo duhovniot (angelskiot) svet ni svedo~i vaka: Ti be{e pomazan
heruvim (angel vo najvisokata duhovna hierarhija) za da osenuva (za{tituva),
i Jas te postaviv za toa; ti be{e svetata Bo`ja gora, ode{e srede ogneni
kamewa. Ti be{e sovr{en vo pati{tata tvoi (be{e vo dobroto, raste{e,
tvore{e, izbira{e i se usovr{uva{e vo dobroto), od denot koga be{e sozdaden
(sozdaden od Boga kako dobar), se dodeka ne se najde vo tebe bezakonie (zavista
i gordosta koja go motivira sprotistavuvaweto na onoj koj e sozdanie protiv
svojot Tvorec) (Jezekil.28,14-15). Od li~nosta na satanata (protivnikot) ovaa
bolna sostojba preku lagata (ne-vistinata) se pro{iri i utvrdi vo edna
tretina od angelite koi stanaa demoni, prenesuva~i na zloto (Otkr. 12,4) .
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Destrukcijata, bolesta i otrovot na zloto, isto preku lagata na
satanata (1.Moj.3,1-9), no i poradi naivnosta, nezrelosta i neposlu{nosta na
na{ite praroditeli Adam i Eva, se vseli vo li~nosta na ~ovekot i se projavi
vo negovata priroda (du{a i telo), vo negovite dela i vo negoviot odnos kon
Boga, bli`niot i prirodata. Vo ponatamo{niot del na tekstot vnimanie }e
posvetime na vlijanieto na dobroto i zloto, na ovie dve sprotistaveni sostojbi
na postoewe, vo gradeweto na me|uli~nosnite odnosi.
Ako treba so najmalku zborovi da se definira hristijanstvoto i
Crkvata, ili poto~no ka`ano, Hristovoto otkrivawe na vistinata
(evangelieto), toga{ treba da se ka`e deka toa e otkrovenie Bo`jo koe ima za
cel da ne nau~i kako na vistinski (dobar) na~in do go gradime i osmisluvame
na{iot odnos vo momentalnata padnata (ogrevovena) sostojba na postoewe kon
na{iot Tvorec, kon samite sebe si, kon na{ite bli`ni, kon prirodata i se
{to ne opkru`uva. Ne slu~ajno najgolemata Hristova zapoved glasi: Vozqubi
go Gospoda, svojot Bog, so seto svoe srce, i so seta svoja du{a, i so siot svoj
razum (so polnotata na svojata li~nost); toa e prva i najgolema zapoved; a
vtorata e sli~na na nea: Vozqubi go svojot bli`en kako sebe si (ako so
polnotata na li~nosta go qubime Tvorecot, }e se qubime i }e se osoznaeme
sebesi, a toga{ sme podgotveni da go qubime i da se `rtvuvame za bli`niot)!
Na tie dve zapovedi se krepat celiot Zakon i Prorocite (Matej.22,37-40).
Ovie dve zapovedi se vrvot na otkrovenieto Bo`jo kako vo Stariot
zavet (pred doa|aweto Hristovo) taka i vo Noviot zavet (po Hristovata
iskupitelna `rtva na krstot i voskresenieto). Nekoj mo`e da ka`e deka toa se
mnogu ednostavni raboti, no nepoznavaweto i nepraktikuvaweto na ovie
"ednostavni" zapovedi mo`at (a toa ve}e se slu~uva od Adam i Eva do denes) da
go napravat na{iot `ivot podoben na pekolot (sostojba na ~isto zlo).
Nasekade okolu nas, vo nas samite i vo na{iot odnos kon bli`nite, nie sme
svedoci na projavata na zloto, na taa bolna antiqubovna sostojba koja sekoga{
ima za cel da ne odeli od bli`nite (egoisti~ki separatizam), od Boga (duhovno
mrtvilo), pa i od samite sebe ({izofrenija). Sekojdnevno vo na{ata du{a go
~uvstvuvame voznemiruvaweto, stegnatosta, stravot i apsurdot koi se plod na
zliot (ne-dobriot) odnos na nekoi lu|e kon nas. No sekojdnevno od nekoi na{i
bli`ni ~uvstvuvame qubov, `rtva, radost, vnimanie koi ni ja hranat i {irat
na{ata du{a, na{ata li~nost i ni go osmisluvaat `ivotot.
Zo{to odnosot na nekoi lu|e kon nas ne voznemiruva, zgr~uva,
ispraznuva, pla{i i ni budi gnev i odbramben stav, a odnosot na nekoi lu|e ne
oqubovuva, smiruva, ispolnuva, o`ivuva i otvara? Odgovorot na ova pra{awe
treba da ne vnese vo samata srcevina na tekstot, da ne vnese vo tajnata na
li~nosta i vo dvete nejzini protivpolo`ni sostojbi na postoewe, vo
blagoslovenata sostojbata na dobroto i vo bolnata sostojbata na zloto.
Vo Bo`joto otkrovenie, vo starozavetnata zaednica na drevniot Izrael
i vo novozavetnata Crkva, li~nosta se do`ivuva i se razbira kako obraz Bo`ji
(1.Moj.1,26) koj treba da se upodobuva, da se usovr{uva i da sozreva vo
prvoobrazot (arhetipot, prvoslikata), vo li~nosta na svojot sovr{en, vo
dobroto i qubovta, Tvorec. Vo gorniot del na tekstot spomnav deka edna
li~nost od angelskiot svet svesno i slobodno otstapuva od postoeweto
sozdadeno i blagosloveno od Boga i taa vo sebe gi zloupotrebuva (gi upotrebuva
za zlo), gi svrtuva protiv dobroto, site li~nosni potencijali i sili {to
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Tvorecot i gi daril pri sozdavaweto. Taa li~nost (satanata) vo site li~nosti
od angelskiot i ~ove~kiot svet {to se otvorile i }e se otvorat za nejzinata
laga go vbrizguva vo niv otrovot od nejzinata bolna i uni{tuva~ko nastroena
li~nost (zatoa vo otkrovenieto satanata se narekuva zmija). I zatoa sekoga{
koga }e stapime vo kontakt (me|uli~nosen odnos) so li~nosti koi svesno ili
nesvesno (kako posledica na praroditelskiot grev) vo sebe go imaat vo
pogolema mera otrovot na protivnikot, du{ata ni se voznemiruva i se pla{i,
a odnosot so takvi li~nosti po pravilo odnapred e osuden na bezredie i
propast. Treba da se potencira deka site lu|e, seto ~ove{tvo po padot na
na{ite praroditeli, vo svojata li~nost i vo svojata priroda go imaat ovoj
otrov. No nekoi li~nosti so pomo{ Bo`ja, vo plodovite na Hristovata
iskupitelna `rtva i po svoja voqa i qubov, vo Crkvata se borat protiv
otrovot na zloto i se ~istat od posledicite i navikite koi se nesakani
ostatoci od deluvaweto na zloto vo niv. So takvi li~nosti odnosot e sosem
razli~en vo sporedba so li~nostite koi ne se borat protiv zloto vo sebe ili
duri svesno go neguvaat i razvivaat so {to vo sebe gradat sostojba na
satanopodobnost.
Li~nosta koja preku pokajanieto ( budeweto od duhovnoto mrtvilo) i
evangelskiot duhoven `ivot svesno, iskreno i objektivno }e go uvidi zloto i
negovite posledici vo sebe, vo svoite dela i me|uli~nosni odnosi, i }e se
potrudi da se o~isti od istoto, }e stekne uvid vo svojata vistinska od Boga
sozdadena priroda i sostojba na postoewe. Taa }e gi po~uvstvuva site svoi
li~nosni potencijali i sili koi pred toa bile svesno ili nesvesno zarobeni i
upotrebuvani za zlo, i koi po budeweto od ogrevovenoto duhovno mrtvilo
prirodno se naso~uvaat kon tvoreweto na dobro ili kon postoeweto vo dobro.
Toga{ li~nosta zapo~nuva na vistinski na~in da go `ivee `ivotot daren od
Boga i istiot da go osmisluva so ve~nite qubovni vrednost na Negovoto
Carstvo. Vo me|uli~nosniot odnos so takva li~nost se nadminuvaat
preprekite, egoisti~nite yidovi, koi se plod na gordosta, suetata, zavista,
iluzijata, al~nosta, slavoqubieto. srebroqubieto, slastoqubieto, samo`ivoto
slepilo za potrebite na bli`niot, a se osoznavaat qubovnite duhovni sili
koi li~nostite gi motiviraat da go odr`uvaat, osmisluvaat i razvivaat svojot
li~nosen odnos i toa vo ve~na perspektiva. Vsu{nost vo toj odnos li~nostite
zapo~nuvaat da ja osoznavaat tajnata na ve~noto qubovno tvore~ko postoewe vo
Carstvoto Bo`jo.
Sekojdnevieto, kako vo na{eto li~no, taka i vo op{testenoto `iveewe
vo ovoj na{ svet, e ispolneto so site mo`ni sostojbi i projavi na vistinata i
lagata, na
dobroto i zloto, na qubovta i omrazata. Mudrosta vo
razlikuvaweto na ednoto od drugoto e mo`ebi najgolemoto i najpotrebnoto
ne{to {to eden ~ovek mo`e i treba da go postigne vo ovoj od Boga otpadnat, no
i spasen svet. Bez taa mudrost i iskustvo na `iveewe bi ostanale bezumni i
duhovno naivni. Bi bile samo otvoren prostor za manipulacija i sirovina za
zloupotreba od site onie koi svesno la`at i tvorat zlo. Bez taa mudrost site
na{i odnosi se odnapred osudeni da stanat stapica vo koja }e se izma~uvame
sebesi no i na{ite bli`ni, kako vo ovoj svet, taka i na ve~en plan.
Zatoa mudriot, pou~en od svoeto i tu|oto iskustvo, znae kade da trgne
i {to da nosi vo srcevinata na svoeto srce dodeka ~ekori po tesniot pat koj
vodi vo sostojbata na ~isto dobro vo koja vladee Carot na ve~noto, i za nas
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lu|eto vo ovoj svet, seu{te nerazbirlivo i nadumno Carstvoto. Za ova Carstvo
tajnovidecot Jovan vo svoeto otkrovenie (apokalipsis) pi{uva: I no} nema da
ima tamu, i ne }e ima potreba od svetilo, nitu od son~eva svetlina, bidej}i
Gospod Bog }e gi osvetluva (spasenite ~lenovi na ~ove{tvoto) i }e caruvaat
(vo Carstvoto) vo vek i vekov. (Otkr. 22,5)
Toga{ Carot }e im ka`e na onie {to mu se od desnata strana:
Dojdete, blagosloveni od Mojot Otec,
nasledete go Carstvoto,
prigotveno za vas od po~etokot na svetot.
(Matej. 25,34)
Carstvoto nebesno prilega u{te i na dragocenost, sokriena vo niva ,
koja ja na{ol ~ovek i prikril, pa, od radost za nea, oti{ol i prodal se {to
imal, i ja kupil taa niva.
(Matej.13,44)
Ete, stojam pred vratata i ~ukam. Ako nekoj go ~ue glasot Moj i ja
otvori vratata, }e vlezam pri nego i }e ve~eram so nego, i toj so Mene. Na onoj
{to pobeduva }e mu pozvolam da sedne so Mene na mojot prestol, kako {to i Jas
pobediv i sednav so Otecot svoj na negoviot prestol. Koj ima uvo, neka ~ue, {to
im zboruva Duhot na crkvite.
(Otkr.3,20-22)
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Ivica Todorov
DOBRO I ZLO U ODNOSU ME\U LI^NOSTIMA
Rad se bavi analizom pojma dobra i zla u hri{}anstvu. Poreklo dobra
je u Bogu i dobro ima ontolo{ki status, za razliku od zla koje nije stvoreno od
Boga i nema ontolo{ki status. U odnosu me|u li~nostima najvi{e dolazi do
izra`aja naklowenost du{e ka dobru ili zlu. Stawe qubavi i mira je
naklonost ka dobru, za razliku od mr`we i nemira koji su naklowenost ka zlu.
Li~nost koja je stvorena po obrazu i podobiju Bo`jem pokajawem mo`e da
prevazi|e stawe odsustva dobra, i vrati se Bo`jem obrazu.
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ALLEGORY AND PROPHECY IN GILDAS’
DE EXCIDIO BRITANNIAE
Abstract: Gildas, a British author who wrote in Latin in the first half of the Sixth
Century, is known to specialists of British history for his impassioned work ‘The Ruin of
Britain’ (De excidio Britanniae). The themes that emerge in De excidio Britanniae will be
familiar to historians of Christianity, even if the text itself is not. So after introducing
Gildas and his writing, this paper will draw out some of those themes and consider the
ways in which Gildas links moral behaviour, orthodox belief and understanding of
Scripture to promote a coherently Christian social identity. Indeed, it is argued that only by
an appreciation of the theological concerns that Gildas expresses and the exegetical
techniques that he uses can we understand how Gildas casts himself in the role of a
Christian prophet calling a Christian people to fidelity to God.
Keywords: Latin, England, exegesis, prophecy, Sixth Century, society
Introduction
Gildas’ De excidio Britanniae (hereafter, DEB), a sophisticated Jeremiad against
the excesses and shortcomings of the Britons, belongs among those minor Latin works of
the early middle ages that are only too rarely considered for theological content.1 This is
somewhat perplexing, in the light of Gildas’ sustained and informed use of allegory to
interpret and to evaluate the course of British history. In this connection, we can profitably
recall Wulfstan’s famous praise for Gildas, whom he calls ‘an þeodwita’.2 Bosworth
distinguished several meanings of that term, and was surely right to cite Wulfstan’s words
on Gildas as an example of the word used to describe a historian or philosopher ‘of great
learning;’ but in the light of the clear exhortatory aim of DEB one might also suppose (with
1 Some extremely good evaluations, however, have recently begun to make use of Gildas’ religious
and theological concerns. See, for example, Rex Gardner, ‘Gildas’s New Testament Models,’
Cambrian Medieval Celtic Studies 30 (1995), 1-12; and Aldheydis Plassmann, ‘Gildas and the
Negative Image of the Cymry,’ Cambrian Medieval Celtic Studies 41 (2001), 1-15. A rather different
study has also made use of the same aspects of Gildas’ scriptural quotations: Dodie A. Brooks,
‘Gildas’ De Excidio: its revolutionary meaning and purpose,’ Studia Celtica 18/19 (1983/84), 1-10.
All references to Gildas are made to Michael Winterbottom, Gildas: The Ruin of Britain and other
documents (Chichester, Sussex, 2002), whose very fine translation I use throughout this paper unless
otherwise specified.
2 Wulfstan, Homily XX: Dani maxime persecuti sunt eos, in Dorothy Bethurum, ed. The Homilies of
Wulfstan (Oxford, 1957), 274. As translated in Winterbottom (Gildas, 5), this passage reads, ‘There
was a prophet of the people [an þeodwita] in the time of the Britons called Gildas. He wrote about
their misdeeds, how they so angered God that in the end he caused the army of the English to conquer
their land and utterly destroy the strength of the Britons.’
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only a little violence to the primary sense of the term) that Wulfstan found Gildas to be a
sage whose knowledge, in Bosworth’s fine phrase, ‘fits him for a place in the councils of
the nations.’3 The purpose of this paper is, in part, to argue from Gildas’ use of allegory in
DEB that the conflation of those two senses of þeodwita is reasonable, that is, that Gildas
can be best understood as not only a man of great learning, but moreover as one who
deploys his learning to guide his countrymen.
To be even more specific, this paper argues that Gildas’ allegorical interpretation
of scripture (not least the Old Testament) to evaluate his times and to urge moral reform
amply justifies thinking of Gildas as a self-styled prophet. Long ago, Hugh Williams in a
prefatory note to his impressively annotated translation of DEB characterized the work as
follows: ‘… it is a message or sermon addressed to rulers and ecclesiastics by a fervent
monk, containing historical portions which are of undoubted value, because we possess no
other for a part of the period to which they refer, but which in the whole setting of their
narration are coloured by the author’s main purport as a Christian moralist.’4 Prof.
Williams’s claims are fundamentally sound, but it is possible to say more about the
exegetical technique of this extraordinary ‘Christian moralist’ and, in the process, learn
more about Latin Christianity in the early- to mid-Sixth Century. A greater awareness of
how Gildas set about portraying himself as a Christian prophet may not make the lengthy
scriptural catenae which he employs any more bearable for those who find them repulsive
or tedious; but perhaps it may bring us to a new appreciation of the intricacy of Gildas’
writing and, in the process, shed some light on the intellectual culture of this period.
To that end, we begin by assembling as much information as possible about Gildas
himself; in the process of doing so, we will also situate DEB within its historical context as
best we can. These exercises will be preliminary to evaluating his use of theology as a tool
of social critique. We will want to devote the bulk of this paper to that theme. Not only with
the specifically Trinitarian categories and controversies invoked by Gildas require our
attention, we will also need to focus on his exegetical technique. In that connection, we will
see how he uses allegory to underscore his message. His application of biblical themes (as
interpreted through the categories of Christian orthodoxy) to a contemporary situation, I
will argue, makes Gildas’ DEB as important for its witness to applied patristic theology as
it is for the information it provides about, for instance, Latin culture in sixth-century AngloSaxon England or the events leading to the battle of Badon.
I. Gildas: life and education
Our chief source for information about Gildas is DEB itself, though the details we
can glean from it are meagre. Firstly, he writes after the withdrawal of Roman troops from
the British Isles and the subsequent arrival of Saxons, whom he calls ‘English’ to
distinguish them from the Romanised ‘British.’ In one of the very few datable remarks of
the work, he appears to claim that he was born in the same year as the battle at Badon, some

3 Joseph Bosworth and T. N. Toller, An Anglo-Saxon Dictionary (Oxford, 1929), 1050a
4 Hugh Williams, ed. Gildas, 2 vols., (London, 1899, 1901), v-vi. (More will be said, below, about
Williams’s claim that Gildas was a ‘fervent monk’.) Cf. Neil Wright, ‘Gildas’s Geographical
Perspective: Some Problems,’ in Gildas: New Approaches, eds. M. Lapidge and D. Dumville
(Woodbridge, Suffolk, 1984), 85-105, at 85: ‘His message is simple: the effects of sin are deadly and
can be averted only by repentance and piety. The historia-section of Book I (§§2-26), which presents
a narrative of British history from the Roman invasions down to Gildas’s own times, is subordinate to
this message.’ (Henceforth I will refer to this collection as ‘New Approaches’.)
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forty-four years and one month before he wrote the work at hand (§26.1). Following David
Dumville’s chronology, that battle and Gildas’ birth both took place at about 500 AD, so
the date of composition for DEB is approximately 545.5 Gildas also denounces by name
five ‘kings, but they are tyrants’ (§27): Constantinus, Aurelius Caninus, Uortiporius,
Cuneglasus, and Maglocunus, to give them in their Latin forms. These names have
traditionally been assigned, though not without some problems,6 to particular historical
figures of the early- to mid-sixth century. These are the historical nuggets in his account of
the collapse of British society. They are of some value, especially when corroborated by
other sources;7 but Gildas’ primary aim in penning the work at hand is not to relate
historical details about the transformation of Roman Britain. So much for dating Gildas.
Regarding his life, he was obviously literate. Prof. Lapidge has demonstrated that
DEB conforms to the standards of Ciceronian forensic rhetoric. This strongly tends to
suggest that Gildas was a man of some intellectual culture.8 He was well versed in
Scripture, Old and New, which he cites chiefly according to the Vulgate, though he knows
some books in the Vetus Latina.9 He also knew Rufinus’ translation of Eusebius’ Historia
ecclesiastica; Jerome’s De uiris inlustribus and at least some of his letters; Sulpicius
Severus’ Vita s. Martini; and, from secular literature, Vergil’s Aeneid and perhaps his
Georgics. Sensitive readers may also detect – and debate! – allusions to Jerome’s Vita s.
Pauli; to Evagrius of Antioch’s Latin translation of Athanasius’ Vita s. Antonii; to Orosius’
Historia aduersus paganos; to John Cassian’s Institutiones and Conlationes; to Cicero’s In
Pisonem; and to the works of Juvenal, Persius, Martial, and Claudian.10 Moving from the
conjectured to the certain, Gildas explicitly quotes an anonymous treatise De uirginitate,
about which more will need to be said anon. Finally, Gildas cites a few otherwise unknown
Latin works (§§32.2; 62.3; 92.3; perhaps 3.1 and 23.5). Gildas is not given to extensive
quotations from Christian sources; and whatever else he might have read, we do not know.
Gildas was probably a monk – if not when he wrote DEB, then very likely later in
his life.11 This is certainly how he is traditionally identified, as two medieval Lives indicate.
The evidence from §65.1 for identifying him as such – the phrase ‘bishops and other priests
and clerics of my order also’ (episcoporum uel ceterorum sacerdotum aut clericorum in
nostro quoque ordine) – has also been used to make him out to be a deacon. In my view,
this is an implausible way to construe the Latin. The re-interpretation of the third clause as
referring to deacon takes its force from the concern that DEB does not tell us much about

5 I follow the chronology proposed by David Dumville, ‘The Chronology of De excidio Britanniae,
Book I,’ in New Approaches, 61-84, at 83. Ian Wood has suggested a different interpretation of that
terse passage, according to which Gildas wrote c. 485-520; see his ‘The End of Roman Britain:
Continental Evidence and Parallels,’ in ibid., 22-23. But David Dumville has noted that the internal
criteria and the external criteria for setting the date of the text are open to revision: see his ‘Gildas and
Maelgwn: Problems of Dating,’ in ibid., 51-59.
6 See Dumville, ‘Gildas and Maelgwn,’ in New Approaches, 51-59.
7 See Wood, ‘The End of Roman Britain,’ in New Approaches, 1-25.
8 Michael Lapidge, ‘Gildas’s Education and the Latin Culture of sub-Roman Britain,’ in New
Approaches, 27-50, esp. 43-47; see also François Kerlouégan, ‘Le latin du De excidio Britanniæ de
Gildas,’ in Christianity in Britain, 300-700, eds. M.W. Barley and R.P.C. Hanson (Leicester, 1968),
151-76.
9 See F. C. Burkitt, ‘The Bible of Gildas,’ Revue Bénédictine 46 (1934), 206-15.
10 See Neil Wright, ‘Gildas’s Prose Style,’ in New Approaches, 107-28; and idem, ‘Gildas’s Reading:
A Survey,’ Sacris Erudiri 32 (1991), 121-62.
11 See M. Herren, ‘Gildas and Early British Monasticism,’ in Britain 400-600: Language and
History, eds. A. Bammesberger and A. Wollmann (Heidelberg, 1990), 65-78.
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monasteries.12 But if that conclusion is correct, it is no credit to the argument: the work is
not addressed specially to monks, so there is no reason to suppose it should tell us much
about monasteries. In any case arguments from silence are rarely compelling. More
penetrating, and subtle, is the observation that Gildas talks of ‘desir[ing] and thirst[ing] to
be a participant in that life for a time before I die’ (§65.2). If Gildas desires and thirsts for
the monastic lot, the argument runs, he must not yet have it.13 This is an impressive
argument. Yet it is not decisive. In terms similar to those Gildas uses at §65.1-2, John
Cassian (whose writings Neil Wright has persuasively shown Gildas to have known) had
already expressed his desire to return to the silence of the monastery after being compelled
to write.14 Certain, the ‘desired haven’ is a literary topos,15 and so the fact that both
Cassian and Gildas use it might be coincidental. But the parallel with Cassian, if accepted,
provides a way of retaining the traditional view of Gildas as a monk: Gildas desires to
return to the calm of the monastery after setting out on the choppy waters of controversy.16
II. Theological topics in DEB
As for Gildas’ theology, there are again but a few hints. Taken together, however,
they amount to an interesting indicator of the state of traditional theological topics in early
medieval England.
A. Opposition to Arianism
Twice in the work, he execrates Arianism (§§12.3 and 75.2), and consequently his
identification of Christ as ‘true God’ (§73.2) has a polemical ring. It bears recalling that
Gildas’ only strictly theological obiter dictum offers a tolerably precise account of who
Christ is and how he acts, in the context of a Trinitarian claim: ‘…he, as old as [coaevus]
the Father and the Holy Spirit, and of the same joint substance as they [communis
eiusdemque substantiae], made heaven and earth with all their unimaginable
ornamentation, using his own power and no other’s’ (§74.6). This rehearsal of
Christological orthodoxy immediately precedes an explicit anti-Arian remark (§75.2), and
12 Owen Chadwick, ‘Gildas and the monastic order,’ Journal of Theological Studies N.S. 5 (1954),
78-80. Chadwick argues that the crucial phrase clericorum in nostro quoque ordine fills out the threefold order: bishops, priest (sacerdotes), and deacons; and states that the use of ordo for ‘monastic
order’ is not sufficiently common in this period to justify interpreting it in that way. But he ignores
two far more compelling observations advanced some fifty years earlier by Williams: first, Gildas
elsewhere uses uel as a conjunction (rather than a disjunction; see Williams, Gildas, 157-158 n. 5,
218-219 n. 2); and that on two occasions Gildas unambiguously uses another term – gradus – to
describe ecclesiastical ranks (§§66.4: ecclesiasticos… gradus; 66.7: gradus). These observations lead
Williams to the plausible conclusion that ‘episcopi uel sacerdotes’ constitute one group and ‘clerici in
nostro quoque ordine’ another.
13 Herren, ‘Early British Monasticism,’ 75.
14 Cassian, Conlationes 24.26.19 (CSEL 13); cf. De incarnatione Domini pref. 1, 7.1.1 (CSEL 17).
15 See Campbell Bonner, ‘Desired Haven,’ Harvard Theological Review 34 (1941), 49-67.
16 The major difficulty for this view is what to make of Gildas’ tacit acknowledgement that he does
not already participate in the life for which he yearns. Yet it is possible that Gildas is exhibiting his
humility, while appealing to an extremely high view of monastic sanctity. Let us recall Gildas’
contrast between sanctus and sacerdos to describe the relationship between holy monks and bishops:
Herren, ‘Early British Monasticism,’73-75, referring to §§35.4 and especially 66.4. Otherwise, Gildas
could be expressing his desire to retire to a life of seclusion – something already discussed in some
detail by Cassian, Conlationes 19.
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is itself anti-Arian by employing the language of identity of divine substance.
Consequently, the sermon’s concluding benediction with its Trinitarian formula (§110.3) is
also anti-Arian. Some have queried his choice of Arianism as a target, supposing a
statement on Pelagianism would have been timelier. But we might counter this query with
the observation that Gildas describes Arianism as a foreign heresy (Arriana perfidia, atrox
ceu anguis, transmarina nobis evomens venema; §12.3).17 This description has two further
important implications for Gildas’ stringent denunciation of Arianism. First, the Romans
considered Arianism treasonous, perhaps due to the presence of Arian Christianity amongst
the Goths.18 The association was so strong that only in fairly recent times have scholars
come to appreciate the predicament of Maximinus and other Latin ‘Homoeans’: previously,
the idea of Latin Homoeanism seemed practically an oxymoron.19 The traditional
presuppositions were well stated by Ambrose of Milan: ‘…where [loyalty] to God has been
broken, there loyalty (fides) to the Roman Empire is immediately broken.’20 Doubtless,
Gildas would have heartily agreed. For these reasons, we can detect strong pro-Roman
sentiment in Gildas’ hostility to Arianism: strong rejections of Arianism bespeak loyalty to
the Roman order. The second reason for rejecting Arianism leads us to consider Gildas’ use
of Scripture.
B. Disavowal of ‘Judaising’ tendencies
Because he devotes most of his treatise to adducing long passages from the Old
Testament, it behoves Gildas occasionally to remind his readers that he is committed as a
Christian to the New Testament (cf. §§7.1; 73.1). In ancient Latin polemic, we find that
Arianism is frequently assimilated to Judaism. The claim is that Arians posit an unorthodox
subordination of the Son to the Father, while Jews do not recognise the equality of the Son
with the Father.21 Appreciating this popular elision of religious systems helps us
understand why Gildas, who for reasons that will emerge was keen to appropriate Jewish
prophecy, was at pains to make these somewhat awkward professions of the value of the
New Testament. This device pre-empts any claims that he was ‘Judaising’. We will return
to the topic of Gildas’ use of Scripture shortly.
C. Was Gildas a Pelagian?
Another topic of some theological interest is Gildas’ reference to De uirginitate
(§38.2). This work is now classified in the ‘corpus Pelagianum’,22 so the fact that he
introduces the quotation as being from ‘one of ours’ has triggered some discussion of
Gildas’ relation to the Pelagians.23 But let us recall that only within the last fifty years has
17 I follow Williams in taking transmarina to modify perfidia; Winterbottom takes it to modify
venema. But my analysis holds in either case.
18 On Ulfilas, the famous Arian ‘Apostle to the Goths’, see Klaus-Gunter Wesseling, ‘Ulfilas,’
Biographische-Bibliographische Kirchenlexikon 12.854-61
19 See Michel Meslin, Les ariens d’occident (335-430) (Paris, 1967), 97-99.
20 Ambrose, De fide 2.16.139 (CSEL 78)
21 This connection is made by Ambrose, De incarnationis dominicae sacramento 2.9 (CSEL 79,
228.18): ‘Alii enim quidam uel Arrianorum Iudaei uel Arriani sunt Iudaeorum, quia sicut illi filium a
patre, ita et isti spiritum a deo patre et filio dei separant.’ Quodvultdeus (Sermones X.4.40 and 4.5;
XI.8.17 [CCSL 60]) and Bede (Homiliarum euangelii libri II, 1.23 [CCSL 122]) also take it up.
22 See Eligius Dekkers, ed. Clavis Patrum Latinorum (Turnhout,3 1995), item 741.
23 See Robert F. Evans, Four Letters of Pelagius (London, 1968), 20-21; Rex Gardner, art. cit., 10-
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that treatise been assigned to Pelagius. This is in the first instance because it contains
exactly the same exegesis verbatim of 1 Cor. 7.34 as Pelagius offers in his Expositiones; but
also on the strength of numerous other parallels and stylistic considerations.24 I am aware
of no reasons for doubting the attribution of De uirginitate to Pelagius.
On the other hand, it is abundantly clear that the letter was variously attributed as
it circulated. It appears in Migne’s Patrologia Latina, for example, in four different places,
assigned to three different authors: to Jerome (ep. 13.6 [PL 30.167]); to Sulpicius Severus
(ep. 2.7 [PL 20.232]); and to Athanasius of Alexandria (Exhortatio ad sponsam Christi 6
[PL 18.81]) – this latter being incorporated by Benedict of Aniane into his Sanctorum
patrum exhortationes ad monachos et uirgines de obseruatione uitae religiosae (PL
103.676). The learned Vallarsi thought it might have been by ‘Paulus, sive Petrus,
presbyter, natione Pannonius, qui, Gennadio teste cap. 75 scripsit de Virginitate servanda . .
. ad personam cujusdam nobilis et Christo dicatae virginis, Constantiae nomine’ (PL
30.163).
Simply put, we cannot take for granted that any author before c. 1950 would have
attributed the document to Pelagius. This introduces the possibility, not entertained in
previous scholarship, that Gildas may have known the letter in pseudonymous form.
Because his prefatory remark is so elliptical, we cannot know to whom Gildas assigned the
treatise. So we must be circumspect: the comment could mean nearly anything (that it was
written in Latin, or by a contemporary, or by a Briton, or by a Christian, or by an
ascetic…),25 and therefore prudence suggests it does not mean much of anything.
Quite apart from this, numerous scholars have advanced impressive reasons for
suspending any presuppositions that Britain was indigenously or even characteristically
Pelagian in the Fifth and Sixth Centuries.26 And although the Pelagians were indubitably
moralists, it is not acceptable to assume that Pelagians had a special claim on preaching
morality; so there is no reason to suppose that Gildas’ appeals for faith and works in
response to divinely-permitted catastrophes align him to the Pelagians.27 Furthermore,
Gildas uses terms that are not consonant with Pelagian teaching to describe Matthias’
election as an apostle to fill the vacancy created by Judas’ suicide: ‘he drew his lot not at
his own will, but by the choice and judgement of Christ’ (§108.1). This can be contrasted to
the Pelagian view that Christ’s judgement is predicated upon the free action of human
12; and John Morris, ‘Pelagian literature,’ Journal of Theological Studies N.S. 16 (1965), 26-60, at 36.
With all due respect to these authors, it must be said that their attempts to link Gildas to Pelagianism
are purely conjectural.
24 The primary parallel was first noted by Georges de Plinval; R. F. Evans endorsed it, and
augmented it with several other observations: see Robert F. Evans, Four Letters of Pelagius (London,
1968), 41-51.
25 Cf. Michael Winterbottom, ‘The preface of Gildas’s De Excidio,’ Transactions of the Honourable
Society of Cymmrodorion, Sessions 1974 and 1975 (1975) 277-87, at 280 fn. 15.
26 Wood, ‘The End of Roman Britain,’ 6-8; see also Gerald Bonner, Augustine and Modern Research
on Pelagianism (Villanova, PA 1972), esp. 5-6; Alan Cameron, ‘Celestial consulates. A note on the
Pelagian letter Humanae referunt,’ Journal of Theological Studies N.S. 19 (1968), 213-15; W.
Liebeschutz, ‘Pelagian evidence on the last period of Roman Britain,’ Latomus 26 (1966), 436-47.
Robert Markus has conjectured an impressive account of the ‘undifferentiated’ theological climate of
sub-Roman Britain; see his ‘Pelagianism: Britain and the Continent,’ Journal of Ecclesiastical
History 37 (1986), 191-204.
27 Wood, ‘The End of Roman Britain,’ 8 fn. 62, notes four claims by Gildas that resonate with
Pelagian doctrine. But he also notes that three of them are also found in the De gubernatione Dei of
Salvian, who was himself no Pelagian (cf. 4 fn. 22). This goes to show that the claims are not
distinctively Pelagian.
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will.28 Gildas’ doubts about the prospect of fulfilling the commandments for even a single
day (§93.3) also sit ill with the Pelagians’ stringent expectations of perfection.29 On a more
general note, a foundational postulate for Gildas’ denunciation of British excess is the
conviction that God graciously chose the British as a special people before they had in any
way earned such preferential treatment (cf. §10.1). Chosen before they merited it, the
Britons are now called to respond to God with faith and diligence. We will return to this
claim in due course. But here let us note that this is starkly at odds with standard Pelagian
presuppositions regarding merit and recompense in the Christian life, as when Caelestius
said, ‘The grace of God is given according to our merits, since, if He gave it to sinners, He
would be seen to be unjust.’30 Anyone wishing to show Gildas’ affinity to Pelagianism
must offer some account of how that clear teaching could be consistent with Gildas’
affirmation of the unmerited divine grace enjoyed by the British people. In short, Gildas’
innocuous phrase ‘one of ours’ is a proper theological red herring.
III. Gildas’ Christian exegesis of the Old Testament
The foregoing observation about God’s gracious dealings with the Britons leads us
to the central theme of this paper. Throughout the sermon, Gildas identifies the Britons as
the chosen people of God, even going so far as to call them the praesens Israel: ‘From then
[i.e. the battle of Mount Badon] on victory went now to our countrymen, now to their
enemies: so that in this people the Lord could make trial (as he tends to do) of his latter-day
Israel [praesentem Israelem] to see whether it loves him or not’ (§26.1).
Aldheydis Plassmann has recently argued that proclaiming the Britons as the new
chosen people of God is crucial for Gildas’ efforts to develop a British identity; by contrast,
the Picts, Scots, and Saxons come off as beastly and thoroughly repugnant.31 Without
disagreeing with that evaluation, I would like to focus on another consequence of Gildas’
rhetoric. It is precisely in identifying the Britons as God’s elect and calling them to act
accordingly that Gildas manifests himself as a prophet. How he does this is obvious: he
compiles an enormous list of apposite quotations from the Bible. But the process is actually
a sophisticated one. It involves the New Testament no less than the Old, and it involves an
approach to scriptural interpretation that is theoretically informed.

28 If a person’s will could be overridden, then that person’s responsibility would be fundamentally
compromised; cf. Pelagius, Expositio Rom. 8.32 (in Alexander Souter, ed. Pelagius’s expositions of
thirteen epistles of St. Paul, Texts and studies 9 [Cambridge, 1922-31]); Julian ap. Augustine, Contra
Iulianum opus imperfectum 1.78 (CSEL 85.1). This poses the problem that, if God can override a
sinful will (cf. Pelagius, Ad Demetriadem 3 [PL 33.1100-1]), then the justice of divine judgment can
be called into question (cf. Ambrose of Chalcedon, Expositio fidei Catholicae [PLS 1.1685]). That the
judgement is Christ’s is clear from Julian ap. Augustine, Contra Iulianum opus imperfectum 3.107.1.
29 The most strenuous exposition from a Pelagian of sinlessness is to be found in De possibilitate non
peccandi (in C. P. Caspari, ed. Briefe, Abhandlungen und Predigten [Christiania, Oslo, 1890], 11422.)
30 Caelestius ap. Augustine, de gestis Pelagii 14.30 (CSEL 42): ‘dei gratiam secundum merita nostra
dari, quia si peccatoribus illam det, uidetur esse iniquus.’ Pelagius similarly insists that grace – in
particular, baptismal grace – follows upon and does not precede consent and choice. Thus, De divina
lege 2 (PL 30.107): ‘Sed gratia quidem gratis peccata dimittit, sed cum consensu et uoluntate
credentis. […] Et si ex tota cordis arce credendum est, ut ex credulitatis merito baptismum fidei detur,
aqua non sufficit baptizato, quae credentis animum in corde non attingit.’
31 Plassmann, ‘Negative Image of the Cymry,’ 1-15.
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A. Meditation as the bedrock of Gildas’ exegesis
DEB is the fruit of a decade’s intense meditation (§1.2). The frequent recourse
Gildas has to the Bible indicates that he found Scriptural categories useful for organising
his thoughts and interpreting his observations (cf. §1.3-13). So, when his meditations on ‘a
general loss of good, a heaping up of bad’ (§1.1) reached fruition, he expressed them in
language heavily influenced by the Bible. Gildas reiterates Biblical themes intensely and,
we may suppose, deliberately.
In fact, Gildas corroborates this supposition. He likens the quotations to a roof that
protects his work from the attacks of others (§37.2). Later, he reiterates the point in more
prosaic terms: whereas Gildas’ words can be dismissed, the words of Scripture cannot be;
Scripture speaks with authority (cf. §92.1-3). Gildas tends to remind his readers of the
authority of Scripture before adducing his catenae and he expects them to defer to this
authority. And in his concluding words on the secular establishment, Gildas’ indicates that
his voice has become indistinguishable from the Scripture that he expounds (see §64.1). On
this account Gildas might be compared to John Cassian, who expected monks to ruminate
the Psalms so thoroughly that they could plausibly claim to be themselves the authors of the
very verses of the Bible.32
B. Technique and audience: The political and military leaders
When Gildas comes to use the Scripture upon which he has so assiduously
meditated, there is a notable difference in the two major sections of his ‘tearful and
querulous story of the evils of this age’ (§37.2, my trans.), which seems to correspond to
two distinct audiences. The first section is addressed to the secular leadership of Britain, the
second to the ecclesiastical leaders.
In reproaching the political and military leaders of Britain, Gildas employs the
language and themes of Scripture in a reasonably straightforward way. He begins with a
brief description of the geography of Britain (§3.1-4), then turns to the history of the British
people. This history is one concerned especially with the motives and morals of its subjects.
Gildas significantly begins it with these words: Haec erecta cervice et mente, ‘This [sc.,
island], stiff-necked and stiff-minded’ (§4.1, my trans.). This recalls the numerous biblical
denunciations of the Israelites as a stiff-necked people (Ex. 32.9, 33.3, 33.5, 34.9; Dt. 9.6,
9.13, 10.16; Bar. 2.30; Acts 7.51; cf. 2 Chr. 30.8).33 And it anticipates the explicit
identification, noted earlier, of the Britons as the ‘New Israel.’ Apart from this imaginative
leap, Gildas does not require much and his narrative of events proceeds apace. But more
important for Gildas than the sequence of events is the discernment of God’s will and the
correction of one’s life. To this end, he episodically inserts biblical lessons for orientation
(e.g. §§21.2-3, 21.5, 22.2-3, 23.2, 24.2…). So even as he narrates the unfolding of secular
events, what is chiefly in evidence for Gildas is the faithlessness and ingratitude of the
British people. This makes them susceptible to heresy (§12.3).
These are stable features of the British character. This is why Gildas’ initial
remarks are made in the present tense: ‘This [island], stiff-necked and stiff-minded from the
32 See John Cassian, Conference 10.11.4.
33 The Vulgate uses the expression dura cervice (= LXX
0
; Hebrew ערף- ;)קשהbut
note that erectus is used in this sense at Jer 48.26, Lam 1.9, and 2 Maccabees 15.6; and cervicatus is
met with at Sir 16.11! So Gildas’ erecta cervix is probably a conflation of several passages.
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time it was inhabited and ungrateful, rebels now against God, meanwhile against its
citizens, sometimes against foreign rulers and peoples’ (§4.1, my trans.). This is rank
ingratitude because God has graciously shown favour to the Britons (§10.1), particularly by
raising up martyrs as exemplars. Providing models of behaviour is not the only aspect of
that situation that reveals God’s gracious disposition toward Britain, however. It is also
evident in that God visits punishment on the British when they stray, particularly by giving
victory to their enemies (cf. §22.1). When they return to God, their fortunes are
dramatically improved (§20.3). The overall effect is the purification of British Christianity
(cf. §§12.1-2, 26.3). Despite the opportunity for repentance provided by God through these
military reversals, Gildas sadly notes that the Britons do not learn to give up their sins
(§§20.3-21.2). The persistent traits remain: the Britons are nec in bello fortis …nec in pace
fideles (§6.2). In the luxurious conditions that follow victory, British vices flourish as never
before (§§21.2-3). Because of their recalcitrance, the Britons are trapped in a cycle: victory
leads to luxury; luxury leads to sin; sin leads to defeat; defeat leads to repentance;
repentance leads to victory…. This is a deeply Biblical theme, familiar from the prophecies
of Jeremiah and Isaiah. And what is true of the people at large is unhappily true of their
princes as well (see §§27.1-36.6).
C. Technique and audience: The ecclesiastical leaders
As we have noted, the particular claims made regarding the people at large and
their political and military leadership all flow from Gildas’ assertion that the Britons are
God’s special nation, a Christian Israel. This is a relatively direct message, with direct
application. But when we come to the criticisms Gildas levies against the ecclesiastical
leaders, we encounter something rather more sophisticated and interesting. His initial tack
is to admonish wicked clergymen, but even in doing so he acknowledges that not all the
clergy are wicked (§§65.1-2). His harangue against priestly sins, not least simony, is
parallel to his denunciations of wicked kings: the passages are even parallel in form (cf.
§§27 and 66). Bad priests are subject to strong warnings taken from the Old and New
Testaments (§§76.1-109.6). But he makes an excursus in which he exhorts good priests to
be more fervent (§§69.1-75.3), and it is here that Gildas clearly reveals his ideals of
Scriptural interpretation.
This part of the sermon has no overriding conceit that is comparable to the claim
that Briton is the latter-day Israel. In place of this, Gildas engages in allegorical or indeed
spiritual interpretation. Sometimes he inserts parentheses in his admonition to clarify the
relevance of some otherwise opaque passage. Thus, he glosses Noah’s ark as the church,
and the three hundred riders (not, let us note, the full scriptural compliment of 308!) whom
Abraham raised to rescue Lot, as the Holy Trinity (§69.3). Gildas notes that Moses’
famously horned and fearsome face is a trope, though he does not elaborate on it (§69.5);
while Joshua’s routing of seven nations is to be interpreted morally (morali intelligentia) as
the preparation for a ‘spiritual Israel’ (§70.1). Jephthah’s unfortunate daughter becomes
pleasure and her dancing, carnal desires – so it is right that she should perish (§70.2).34
34 This use of allegory perfectly meets the criteria laid down by Augustine, De doctrina christiana
3.33 (CCSL 32): ‘Demonstrandus est igitur prius modus inveniendae locutionis, propriane an figurata
sit. Et iste omnino modus est, ut quidquid in sermone divino neque ad morum honestatem neque ad
fidei veritatem proprie referri potest figuratum esse cognoscas.’ I do not suggest that Gildas was
consciously implementing Augustine’s advice; but I do think the regularity with which he interprets
biblical figures justifies the assumption that Gildas had given comparable thought to what he was
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Gideon’s soldiers also signify the Trinity; their pitchers, the prophets; their trumpets, the
apostles; their pitchers again, the saints’ bodies aglow with the fire of the Holy Spirit; and
the felling of the idolatrous grove, the extirpation of desire (§70.3). Sampson slaughtering
the debauched idolaters and Elijah slaying the prophets of Baal (‘which interpreted means
human emotions, which, as I have said, are always directed towards envy and avarice’) with
the sword – identified as the word of God, as per Eph. 6.17 – are similarly instructive
(§§71.1, 71.3). These are patterns that Gildas wants mediocre priests to emulate.
It is noteworthy that this pattern of expounding the spiritual meaning of Scripture
ends when Gildas turns to the New Testament. He even makes an apologetic gesture for
spending so much time on less obviously relevant material (§73.1). But we have been
prepared for this from the beginning of the work. In his initial remarks, he similarly
explains the city for which Jeremiah mourned as the Church; the dimmed gold as the word
of God; and the sons of Zion as the sons of holy Mother Church (§1.5). And he follows this
initial interpretative foray into spiritual exegesis with a very meaningful turn to the New
Testament: ‘I gazed on these things and many others in the Old Testament as though on a
mirror reflecting our own life; then I turned to the New Testament also and read there more
clearly what had previously, perhaps, been dark to me: the shadow passed away and the
truth shone forth more boldly’ (§1.7). Talking of a shadow passing is reminiscent of the
Epistle to the Hebrews (esp. 8.5 and 10.1), the great example of spiritual exegesis in the
New Testament; while the comparison of a dim reflection that will later be revealed, echoes
1 Cor. 13.12. The coincidence of these passages is significant. With the reference to
Hebrews, Gildas is appealing once more to Scripture, this time to validate his technique of
identifying the spiritual meaning of a passage from the Old Testament. But the reference to
1 Corinthians prepares the way for Gildas’ teaching that moral regeneration is prerequisite
for understanding.
This element in Gildas’ sermon follows St Paul’s exhortatory description of how
love behaves (1 Cor 13.4-13). The hymn about love is revolutionary in its implications, and
Gildas takes its description of love as an invitation to the reader to find new ways, more
godly ways, of dealing with other people. Gildas’ reference to the concluding verses of this
passage links the transformation in life called for by St Paul to the revolution that Gildas
claims a careful reading of the New Testament can bring about in one’s understanding. In
alluding to this connection between charity and discernment, Gildas is treading a path
already marked out by Augustine. Augustine’s handbook for Christian teaching asserts that
real knowledge of Scripture presupposes love for God and love for neighbour, and further
asserts that this love implies detachment from the things of the word.35 Although the roots
of this claim no doubt go much deeper, the classic expression of it in Augustine’s De
doctrina christiana is sufficient for our purposes: what Gildas is doing in an understated
way had already been analysed and justified in some detail. Whether Gildas knew
Augustine’s work or not is irrelevant. What matters is that his technique demonstrates
competence (to say the least) in a sophisticated procedure of expounding Scripture. Gildas’
near quotation of 1 Cor 13.12 is an admittedly slender branch from which to hang such a
detailed analysis, but it is born up by further evidence from his writings.
D. Morality and understanding
The evidence is multifaceted. First, Gildas addresses his sustained exercise in
doing.
35 See Augustine, De doctrina christiana 2.19-20 (CCSL 32).
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spiritual interpretation to priests who are neither wicked, nor zealous (§69.1). This means
that they are not debased, and spiritual interpretation is meaningful to them; but
nevertheless they are not to be trusted to draw the right conclusions from Gildas’ lessons.
That is why he spells out the spiritual meanings for them. It will be clear from several of the
examples given above that Gildas intended to urge these priests to higher moral
performance. Second, in media res, Gildas includes this poignant remark:
Why look on these things with the eyes of your souls asleep? Why listen to such
things with the ears of your sense dulled? Scatter, I beg you, the black shadowy fog of the
faintness of your hearts, that you may see the radiant light of truth and humility. A
Christian not middling but perfect, a priest not worthless but outstanding, a martyr not
lazy but pre-eminent, says: ‘It is now that I am beginning to be a disciple of Christ’
(§74.4).
Gildas calls his readers, the middling and lazy priests, to awake from sin and to
prick up their ears. Then they will be able to understand what is needed for discipleship and
do it. Then they will have no need of Gildas to interpret for them. Then they will see ‘the
radiant light of truth and humility’, much as Gildas has perceived the meaning of Scripture
and of British history when the shadows were driven away by the light of the New
Testament.
Third, when he turns to the truly worthless priests, Gildas leaves off the allegorical
interpretations almost entirely. His message for them is direct. There are a few exceptions.
His quotation from Joel 1.5, 9-12 begins with obvious application (‘Awake, you who are
drunk with your wine… Wail, priests who serve at the altar…’), but since it ends with a
description of the land in drought Gildas includes an explanatory note about the spiritual
sense of the thing (§§83.1-2). (It should not escape our attention that Gildas’ spiritual
interpretation of this passage is aimed at threatening the priests. Though he did offer
warnings to the lukewarm priests, he did not often threaten them outright.) His use of Amos
8.11-12 is similar (§85.2), and his gloss of Jerusalem as the church or the soul is actually
repeated from earlier in the work (§87.1; cf. §1.5). Although Gildas makes some gestures of
dissatisfaction that he has not offered further interpretation (§93.4), it is not obvious that he
left the wicked priests with any Scripture in need of further interpretation.
The three examples mentioned here seem to exhaust his effort to call spiritual
things to the minds of the corrupt priests. It may be supposed that Gildas does not intend to
cast the pearls of spiritual exegesis before swine. Finally, while Gildas was persuaded that
the mediocre priests needed help in understanding, he expresses doubts that the wicked
priests have the capacity to understand (§89.3). The difference between the way Gildas
interprets Scripture for lacklustre priests and for degenerate priests is significant. From this
it is clear that Gildas expects moral behaviour will enable his readers to discern the spiritual
significance of Scripture and of current events.
IV. Conclusion
Through exegetical use of Scripture to encourage renewed fidelity to God, Gildas
plays the part of a Christian prophet. Rather than providing a history in any conventional
sense, Gildas’ account offers a narrative, heavily interpreted, that is designed to prompt a
highly specific response: repentance. The way Gildas presents his interpretation indicates
that he was aware of what he did. And when he adds phrases like tropico sensu; morali
intelligentia; quae omnia spiritualiter intellegenda erunt; or historico uel morali sensu
(§§69.5; 70.1; 83.2; 93.4), he does so in a remarkably off-hand manner. This suggests that
he expected his readership to be able to cope with these terms and follow his analysis. This
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suggestion is congruent with the overall tone of his rebuke, for he aims it at people who
know already the basic history of salvation and who can be expected (if not goaded) to
apply that story to themselves. In this way, Gildas’ moralizing address traces the path of
moral growth into spiritual understanding. The traditional claim that Gildas was a monk
seems particularly plausible in view of this message, which is strikingly similar to monastic
instruction found in the Christian East. In effect, Gildas exhorts his readers because he is
able through devotion to God and through contemplation to see the perils of their situation
and he is also able to translate his vision into a resounding warning. He therefore
encourages his British readers to follow the course that the saints have trod. And it is with
recourse to spiritual interpretation that Gildas generates this Scriptural identity for his
country; analyses Britain’s troubles; works out a Christian response to them; and exhorts
his readers to implement that response. If they do so, they will be able to discern Scripture
and so to discern the times.
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Августин Кесиди

АЛЕГОРИЈА И ПРОРОЧАНСТВО У ГИЛДИНОЈ
DE EXCIDIO BRITANNIAE
Гилда, британски аутор који је писао на латинском језику у првој половини
шестог века, познат је познаваоцима Британске историје по свом надахнутом делу
"Пропаст Британије" (De excidio Britanniae). Теме које се објашњавају у De excidio
Britanniae ће бити познате историчарима хришћанства, чак и ако сам текст није.
После представљања Гилде и његовог дела, овај рад ће се бавити неким од његових
тема и узети у разматрање начин на који Гилда повезује морално понашање,
православно веровање и разумевање Светог Писма да би доследно утемељио
хришћански социјални идентитет. Установљено је да разумевањем теолошких
питања које Гилда поставља и егзегетских техника које примењује можемо да
разумемо како Гилда себе ставља у улогу хришћанског пророка који позива
хришћане на верност Богу.
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PRAVOSLAVQE KAO STVARALA^KI KOD SMISLOVA
SRPSKE KULTURNE TRADICIJE1
Apstrakt: Srpsko pravoslavqe, koje ima svoj specifi~an oblik i koje
je jedna od osnovnih determinanti narodnog identiteta, nesumwivo mo`e da
se prihvati kao svojevrstan stvarala~ki "kod smislova" kulturne tradicije
Srba. Polaze}i od "tipolo{kih" definicija pojma kulturne tradicije i
stavova sociologa religije na temu takozvanih tradicijskih dru{tava,
poku{avamo ovde odgovoriti na pitawe mesta religije u savremenoj srpskoj
kulturi koja vr{i aktivnu - pozitivnu ulogu kako na dru{tvenom, tako i na
kulturnom nivou. ^lanak predstavqa prezentaciju osnovnih oblasti i
strategija svojevrsnog "povratka tradicije", a tako|e i poku{aja
konstruisawa novog kanona kulturne tradicije, koji izrazito aktualizuje
religioznu dimenziju srpskog diskursa oko identiteta. Rekonstrukcija
savremenog stawa kulturne svesti Srba vodi pitawu kako se danas razume
svetosavska kulturna svest i ba{tina (u doslovnom, neideologizovanom
zna~ewu te re~i) i da li je danas mogu} "kompromisni" svetosavskodositejevski model kulture.
Kqu~ne re~i: pravoslavqe, svetosavqe, srpska kulturna tradicija,
crkvena tradicija, tradicionalisti~ko dru{tvo, savremeni "leksikon
duhovne i kulturne ba{tine".
Sa tezom ruskog istori~ara i filozofa kulture G. P. Fjedotova da
kulturu datog naroda u krajwem ishodi{tu odre|uje wegova religija mo`emo
se slo`iti ili ne. ^ini se ipak da kultura Srba, u kojoj pravoslavqe mo`e da
se prihvati kao svojevrstan "stvarala~ki kod smislova"2 wihove doma}e
kulturne tradicije, u izvesnoj meri ovu tezu potvr|uje. Naravno, u tom slu~aju
radi se o pravoslavqu koje ima specifi~an, "srpski" oblik (oblikovano
mi{qu, delom i snagom autoriteta sv. Save) i koje se zapisuje u kolektivnoj
svesti kao sinonim narodnosti (narodne, etni~ke pripadnosti) ili jedna od
osnovnih determinanti narodnog identiteta. Polaze}i od "tipolo{kih"

1 Dopuwenu verziju refleksije na temu uloge pravoslavqa, crkvene tradicije i Srpske
pravoslavne crkve u savremenoj srpskoj kulturi predstavqa posledwa kwiga autorke
ovog ~lanka, pod naslovom: Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej
tradycji i współczesności (Pravoslavqe. Istorija. Narod. Mesto duhovne kulture u
srpskoj tradiciji i savremenosti), Kraków 2005.
2 Pojmom se slu`e poznati sociolozi religije, upor. npr. Daniele Hervieu-Léger, La Religion pour
mémoire (ovde koristim prevod na poqski: Religia jako pamięć, Kraków 1999).
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definicija pojma kulturne tradicije i stavova sociologa religije na temu
takozvanih tradicijskih dru{tava, poku{a}emo ovde odgovoriti na pitawe
uloge religije (konkretno pravoslavqa), koja u svetu u kojem dominira
imperativ promene ne mora da bude tretirana jedino kao "kulturni trag", koji
ne uti~e na savremenost i koji ima jedino funkciju pam}ewa, koji potvr|uje da
je svet tradicije pretrajao u svemiru savremenosti. Primer promena do kojih
dolazi u okviru savremene srpske kulture izrazito potvr|uje da ona mo`e da
vr{i aktivnu ulogu kako na dru{tvenom, tako i na kulturnom nivou.
Pregled izabranih problema vezanih za razvoj, transformaciju ili
reinterpretaciju konstitutivnih elemenata koji ~ine u dana{we vreme
aktualizovan lik srpske duhovne kulture potvr|uje tezu da je srpsko dru{tvo u
znatnoj meri dru{tvo pam}ewa, opredeqeno za umno`avawe kulturne
ba{tine, a ne dru{tvo promene. Savremeno fascinirawe Srba svim {to je
vezano za "slavqewe korena" (pod kojima se ovde podrazumeva pre svega u
sredwem veku formiran model kulture, koja ima svoj izvor u pravoslavqu),
mo`e da bude posmatrano kao suprotnost snage, sa kojom se - prema nekima name}e ose}aj kolektivnog gubitka pam}ewa o ovim "korenima" u doba
titoizma. U svakom slu~aju, iz izjava nekih savremenih intelektualaca, ali
tako|e politi~ara, publicista, pre svega ipak duhovnih lica, izbija ube|ewe,
da samo putem religije - pravoslavqa - srpski narod mo`e da prona|e "na
tren" izgubqen kulturni kod (ili kod smislova kulturne tradicije), na~elo
narodnog identiteta, mo`e da se opredeli prema samom sebi i prema susednim
narodima.
Treba ipak pamtiti da svaka tradicija nastaje u toku neprekidnog i
ponovnog ~itawa podataka, koje dru{tvo prima od svoje pro{losti, a tako|e
da operacije izbora i davawa (dodeqivawa) forme, koje mewaju to nasle|e u
normu za savremenost, iz principa vr{e ovi koji u datom dru{tvu imaju snagu
da ih vr{e ili raspola`u instrumentima ideolo{ke i simboli~ne prinude
koji omogu}uju nametawe ovih izbora. Uzimaju}i u obzir izuzetnu dinamiku
promena do kojih dolazi posledwih godina u Srbiji - kako na politi~koj, tako
i na kulturnoj sceni - naravno, te{ko je presu|ivati koliko je zna~ajna snaga
uticaja savremenih - slu`e}i se jezikom sociologa religije "specijaliziranih sredina pam}ewa", pre svega ipak sredine koja tretira
ostvarewa Srba u sredwem veku kao idealan (za neke i jedini) polazni obrazac
za savremene narodne te`we i mogu}nosti.
Treba tako|e pamtiti da se pojam tradicije ne ograni~ava na
hijerarhizovanu zbirku osnovnih, zauvek utvr|enih polaznih ta~aka
(tradicionalizovana tradicija), mada u slu~aju srpske kulture
nepromenqivost, trajnost i zna~ewe u XVIII veku kona~no konstituisanog
kanona pozitivne tradicije, koji se odnosi na nasle|e medii aevi, naravno
predstavqa wenu veoma karakteristi~nu crtu. Ipak, tradiciju - kako
prime}uje Louis-Marie Chauvet - odre|uje tako|e:
- hermeneuti~ki proces, u kojem dato dru{tvo ponovo de{ifruje svoje
obrede, pri~e o svojoj istoriji ili teoretske rasprave koje su preno{ene
putem ustaqene tradicije (tradicionalizuju}a tradicija)3.

3 Cit. prema: D.Hervieu-Leger, nav. delo, s.126.
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Dakle, proces ponovnog ~itawa pro{losti jeste istovremeno proces
stvarawa obnovqenog odnosa prema ovoj pro{losti - u znatnoj (mo`da ~ak i
presudnoj) meri zavisnog od podataka koji poti~u iz savremenosti. Ako ova
posledwa - pot~iwena trenutnim politi~kim pritiscima - implicira
upotrebu ideolo{kog kqu~a, mo`emo da imamo posla sa umnogome
mistifikovanom ili izmanipulisanom predstavom narodne istorije i
kulture.
Kako nagla{avaju sociolozi religije - svaka religija implicira
svojevrsnu mobilizaciju kolektivnog pam}ewa. Pogotovu ako se radi - a to je
nesumwivo slu~aj pravoslavqa u Srbiji - o religiji koja kao "zbir ideja, za wu
vezanih institucija i pona{awa odgovornih za formu oblika sveta (takozvanu
kosmoviziju)"4 u antropolo{kom smislu predstavqa sr` kulturnog sistema,
ili svojevrsnu "zbirku izvornih vrednosti", koja - pored etni~kog jezika,
pam}ewa pro{losti /etnoistorije/ i etni~ki valorizovane tradicije zauzima najva`nije mesto u poku{aju odr`awa posebnosti zajednice5.
Kod tradicijskih dru{tava, ~iji se simboli~no-religijski svemir
potpuno strukturalizuje na osnovu mita po~etka koji govori o po~ecima grupe,
naroda - pam}ewe je dato. Ono je potpuno sadr`ano u strukturama,
organizaciji, jeziku, svakodnevnoj praksi dru{tava kojima iskqu~ivo vlada
tradicija6. U slu~aju srpskog kulturnog prostora pro{lost se naj~e{}e shvata
kao celokupan poredak (sklop) smisla i simboli~ki se predstavqa kao
neizmewena celina i polazna ta~ka. Wen po~etak jeste istorijski momenat
nastanka dr`ave i naroda (protonaroda ili etnije), situiran u kontekstu
osniva~kog mita (mita Praroditeqa - svetog Simeona i svetog Save, Oca
Naroda - sv. Save, Ota~astva (Otaxbine), ili u okviru svetosavskog zaveta).
Zajedno sa u wemu upisanim narodnim martirijumom - koji izrasta iz
kosovskog zaveta i koji predstavqa imperativ kosovskog opredeqewa Srba kao
naroda-`rtve, a koji se uostalom shvata (i misti~ki i metafizi~ki) kao
"po~etni momenat istorije" - pro{lost postaje beskrajno ponovqiva
konstrukcija koja sadr`i opasnu mogu}nost utopijske anticipacije "zavr{nog
(krajweg) momenta".
Upisivawe narodne istorije (sudbine) u soteriolo{ku, pre svega ipak
mitsku dimenziju, u kojoj se, kao u kosovskom mitu, dobijawem kosmolo{ke
dimenzije konkretna istorijska stvarnost dekonkretizuje, mo`e da dovede do
povratne sprege, usled koje (naravno, umnogome stvar upro{}avaju}i) istorija
postaje religija, a religija - istorija. U tom pogledu potpuno je u pravu prof.
Radovan Bigovi} koji upozorava:
"Obogotvorewe pro{losti nije ni{ta drugo do idolopoklonstvo,
ipak, weno negirawe je zlo~in. Trezveno i odgovorno prou~avawe pro{losti i
vlastite tradicije, usvajawe onog {to je izdr`alo proveru vremena i istorije
i transponovawe toga u konkretni `ivot - to je ono {to ~ine odgovorni i
zreli narodi (...)7."

4 C.Geertz, The Interpretations of Cultures, New York 1973.
5 A. Posern-Zieliński, Między konfliktem a wzmocnieniem. Religia a etniczność w doświadczeniu
Polonii amerykańskiej /u:/ Etniczność a religia, red. A.Posern-Zieliński, Poznań 2003, s. 50.
6 M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, prevod na poqski: M.Król, Warszawa 1969, s. 114.
7 R. Bigovi}, Crkva i dru{tvo, Beograd 2000, s. 234.
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Nema sumwe da "vernost doma}oj tradiciji", koja je duboko ukorewena
u kolektivnoj svesti, dozvoqava da se savremeno srpsko dru{tvo posmatra kao
tradicijsko. Uz to, u slu~aju srpskog dru{tva (uostalom sli~no kao ve}ina
dru{tava) radi se o sve tri forme tradicionalizma, o kojima je govorio
poznati sociolog religije Georges Balandier8. Naravno, diskutabilne mogu da
budu proporcije izme|u osnovnog, formalnog tradicionalizma i
pseudotradicionalizma, ali ipak nema sumwe da se o "tradicijskom dru{tvu"
govori samo u slu~aju kada u wemu dominira osnovni tradicionalizam, {to se,
kako se ~ini, de{ava u srpskom dru{tvu.
Naravno, sasvim drugi problem predstavqaju mehanizmi i strategije (u
tome ideololo{ke) kojima se slu`e ve} pomenute "specijalizirane sredine
pam}ewa", koje te`e "ponarodwavawu" religije ili formirawu svojevrsne
narodne religioznosti. Kao {to je poznato, te`we tog tipa pojavile su se u
procesu (ina~e svojstvenom za sve nove dr`ave sa podru~ja biv{e Jugoslavije)
aktualizacije i reinterpretacije kulturne tradicije u toku posledwih 15
godina. O~igledno, svojevrsni "indukator" tog procesa postale su burne i
dramati~ne promene vezane za dezintegraciju Jugoslavije. Kao u skoro svim
novonastalim zemqama (pre svega ipak u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj), i
u Srbiji proces etni~ke afirmacije u znatnoj se meri stopio sa religioznom
(konfesionalnom) dimenzijom rekonstrukcije pam}ewa. Koegzistencija
etni~ke i religiozne obnove i ~vrsta veza tih pojava, koje predstavqaju isti afektivni tip odgovora na pitawe identifikacije, naravno, u svim
gorepomenutim slu~ajevima potvr|ivao je potrebu obnove ose}aja zajednice
(potrebnog uglavnom u doba pretwe). ^ini se, ipak, da su u Srbiji, vi{e nego u
drugim postjugoslovenskim zemqama, savremena nastojawa etni~ko (narodno) religijskog povratka ili rekonstrukcije identiteta izuzetno upadqivo
istakla zna~ewe dveju (uzajamno dopuwuju}ih) pojava: etnizacije religije i
sindroma sakralizacije etni~nosti.
Iz razumqivih razloga nismo ovde u stawu da se malo du`e zadr`imo
na ina~e dovoqno poznatim i - zahvaquju}i istra`ivawima kulturnih
antropologa, sociologa, istori~ara, pa i prou~avalaca religije - obra|enim
pitawima veze (specifi~nog preplitawa i spajawa) verske i sfere
identiteta u etni~kom okviru, uloge pravoslavqa pa i Srpske Pravoslavne
Crkve u formirawu narodnog identiteta i narodne dr`ave Srba ili zna~aja
institucije svetih za{titnika (uglavnom samog kulta svetog Save)9.
Razmi{qaju}i o srpskom specifikumu problema vezanih za sistematski,
mnogovekovni proces ukqu~ivawa religije u strukturu svesti i narodne
ideologije, iz dana{we perspektive jedno od osnovnih pitawa jeste
razumevawe svetosavske kulturne svesti i ba{tine i samog svetosavqa - koje
8 "Osnovni tradicionalizam te`i ka sa~uvawu najdubqe ukorewenih dru{tvenih
vrednosti i kulturnih modela prakse, slu`i trajnosti i tome {ta se smatra
konstitutivnom crtom ~oveka, adekvatnom kulturnom kodu ~ija je tvorevina. Formalni
tradicionalizam koristi sa~uvane forme ~iji su sadr`aji modifikovani i slu`i
novim ciqevima, mada odr`ava vezu sa pro{lo{}u. Pseudotradicionalizam odgovara
tradiciji koja je primila novi oblik, pojavquje se u periodima promena, u kojima je
lak{e dati novi smisao za promenu i priviknuti se na wu". Prema: G. Balandier, Le
desorde. Eloge du mouvement, Paris 1988, cit. prema: D. Hervieu-Leger, nav. delo, s.127.
9 Sva ta pitawa predstavqaju predmet istra`ivawa autorke ~lanka u pomenutoj kwizi.
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bi trebalo (a ponekad nije tako) da se shvata kao pravoslavqe koje nije dobilo
jedino etni~ku vrednost (postaju}i ne{to poput narodne ideologije i
tradicije zajedno), nego u pravom, neideologizovanom smislu te re~i.
Kao {to je poznato, srpska kultura tokom svoje istorije nije uvek
ispoqavala ~vrstu duhovnu vezanost za o~uvawe vrednosti, uglavnom
zahvaquju}i Crkvi. Zapo~et u XVIII veku, talasom baroknog istorizma,
laicizacije i despiritualizacije i posledicama bremenit proces uni{tavawa
sfere sakruma, koji je bio rezultat ve{ta~ke sakralizacije istorije u
politi~ke svrhe, produbi}e se u narednom veku, pre svega nakon II svetskog
rata, u periodu titoizma. Iako taj proces ne}e ozna~avati automatsko,
potpuno uni{tavawe mnogovekovnih etosa i mentalnih struktura u sferi
"kolektivne podsvesti" kulture, ipak }e indirektno dovesti do odbacivawa
tradicije vezane za pravoslavqe i do negirawa dosada{we uloge Crkve.
Poku{aji uspostavqawa ravnote`e - pomirewa stvarne sfere sakruma sa
sferom pojava i li~nosti ve{ta~ki sakralizovanih iskqu~ivo u politi~ke
svrhe - pokaza}e se, na`alost i pored napora Crkve, proma{enim.
Dakle, o povratku kojoj tradiciji govori danas brojna grupa
intelektualaca, koja tretira dostignu}a Srba u sredwem veku kao idealan
model za savremene nacionalne te`we? Naravno, odgovor na ovo pitawe je
te`ak. U doba u kojem je srpska kultura jo{ uvek u nekoj meri podre|ena
ideologizaciji, opasnost jednostranosti u oceni toka doga|aja, pojava i
li~nosti je ogromna, dodajmo - naro~ito kada je re~ o problematici, koja je
uvek tretirana kao "izuzetno osetqiva", dakle o problematici odnosa Dr`ava
- Crkva, odnosno politika - religija. Nema, ipak, sumwe da svojevrsna
neoromanti~ka "anamneza pro{losti" (dozivawe pre svega na pravoslavnoj i
crkvenoj tradiciji utemeqene sredwovekovne pro{losti), pored veoma
pozitivne uloge, vr{i isto tako, po prave i u toj tradiciji dragocene
vrednosti, {tetnu ulogu. Jer za one za koje je ideologizovano svetosavqe
dobilo etni~ku vrednost, postaju}i ne{to poput nacionalne ideologije,
tradicija koja se temeqi na pravoslavqu ili je za pravoslavqe vezana
ozna~ava ne samo eti~ko-kulturno nasle|e i "kapital pam}ewa", nego u znatnoj
meri i "magacin znakova" i "svojevrsnu riznicu nacionalnih svetosti".
Nesumwivo, za sve koji su se anga`ovali u procesu aktualizacije i
rekonstrukcije kanona kulturne tradicije tokom posledwih 15 godina
dozivawe tradicije utemeqene na osnovnoj formi kolektivnog pam}ewa, tj.
religije (pravoslavqa) trebalo je da najizrazitije potvrdi kontinuitet
izme|u pro{losti i savremenosti. Svojevrstan (nepisan) leksikon duhovne i
kulturne ba{tine sadr`i "kanonski" spisak osnovnih znakova prisutnih u
sistemu pozitivne tradicije, koji je priznat od strane mnogih (~ak ne samo
onih koji sna`no nagla{avaju svoju vezanost za pravoslavqe) srpskih
intelektualaca. Me|u wima su se na{li: harizmati~na dinastija Nemawi}a
zajedno sa najva`nijim vladarom - praroditeqem i ocem naroda - Stefanom
Nemawom (sv. Simeonom), Srpska autokefalna pravoslavna crkva sa wenim
osniva~em sv. Savom, ideja dijarhi~ke veze Dr`ave i Crkve i svetosavski
zavet, pobedni~ki poraz u bitki na Kosovu poqu, koja je "fizi~ki"
predodredila 500-vekovni period turskog ropstva, ali u duhovnom smislu
odredila kosovsko opredeqewe Srba (kosovski zavet), mit po~etka i mit
veli~ine dr`ave u toku vladavine cara Du{ana... Naravno, nije mogu}e navesti
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sve elemente - neki od wih te`e da obuhvate celokupnu istoriju, drugi se
odnose na trajne uzro~ne (pokreta~ke) mehanizme, lokalizovane ili u sferi
dru{tvene svesti, ili u sferi srpske narodne psihe (mada, ~ini se, u
svakodnevnoj svesti oni postoje na neki na~in "jedan pored drugog", stvaraju}i
svojevrstan "mozaik svesti"). Ti elementi (istovremeno i konstitutivni za
dva uzajamno dopuwuju}a toka doma}e tradicije - crkveni i folklorni)
dozivani iz dubokih slojeva kolektivne svesti ponekad su ~itani iskqu~ivo
prema ustaqenoj, krajem XVIII i po~etkom XIX veka kodifikovanoj mitskosakralnoj verziji, pa za neke ne samo da izrazito potvr|uju neprekidnost veza
izme|u pro{losti i savremenosti nego neretko impliciraju ~itawe
pro{losti kao jedinstvenog izvora savremenosti.
Savremeni zagovornici povratka kanonu sredwovekovne tradicije
podse}aju na sve zamr{ene meandre istorije kulture, koja je od kraja XVIII veka
primila oblik laicizovane i kulture li{ene spiritualnih vrednosti. Prema
ve}ini, posledicama bremenit i za narod i wegovu duhovnost kao najpogubniji
pokazali su se prosvetiteqsko-preporoditeqski (romanti~arski) preokret i
wegovi "izvr{ioci (vinovnici)" Dositej i Vuk. Wihov svojevrstan leksikon
kulturnog i duhovnog nasle|a sastoji se, dakle, iz precizno konstruisanog i
veoma ~itqivog spiska "odrednica", koji je pro{iren u odnosu na pozitivnu,
narodno-crkvenu sredwovekovnu tradiciju i redukovan do osnovnih znakova
ili lako prepoznatqivih likova-simbola u odnosu na sistem negativne
tradicije, koja se prote`e na potowu istoriju dr`ave i naroda. De{ava se da
se u nekim slu~ajevima ti posledwi - maksimalno uop{teni i upro{}eni upisuju u viziju tzv. "odbrambene istorije", koja kreira "srpske izdajice" i
"razara~e narodnih svetosti". De{ava se, tako|e, da su Dositej Obradovi},
Vuk Karaxi}, Tito i Slobodan Milo{evi} situirani na istom nivou, jer
podjednako - kao ovi koji su raskinuli sa crkvenom, pravoslavnom tradicijom
i nametnuli drugi kulturni model - zaslu`uju potpuno negativnu ocenu.
Poglede i delatnost Dositeja Obradovi}a, "raskalu|era koji je
napustio manastir i zapo~eo "rat" sa klirom i Crkvom" koji su u posledwe
dve decenije o{tro kritikovani od strane sredine vezane za Crkvu, ~ini se da
su ve} kona~no prihva}eni kao katastrofalni zbog posledica koje su ostavili
na srpsku kulturu i duhovnost. Dositejev{tina, koja se shvata naj~e{}e vrlo
jednostavno kao okcidentalizam i kosmopolitizam i koja je za neke postala
lako prepoznatqiv simbol "proevropskog stava" (shva}enog kao beskriti~no
prihvatawe svih zapadnoevropskih obrazaca i istovremeno negirawe doma}e
tradicije), tretirana je neretko u kategorijama "narodne izdaje". Kao takvo
tretirano je i mi{qewe Jovana Skerli}a, pristalice Dositejeve delatnosti i
pogleda. Nazivaju}i sredwovekovnu tradiciju i kwi`evnost "nekulturnom
isto~wa~kom tradicijom" i "proizvodom bolesne crkvene romantike"10, on ne
samo da je negirao wenu spoznajnu i umetni~ku vrednost nego je i snagom svog
autoriteta usmeravao razvojni tok srpske kulture ka zapadnoj Evropi. Nema
sumwe da nekada{wi (izme|u ostalog Skerli}evi) i dana{wi veoma uop{teni
stavovi o Dositeju - "potpuno okrenutog Zapadu" (u stvarnosti i u~enika
vizantijske {kole Dendrina); "autora o~igledno antipravoslavnog i
anticrkvenog, racionalisti~kog programa" (u stvarnosti pak programa vi{e
10 J. Skerli}, Istorija nove srpske kwi`evnosti, Beograd 1914 (1997), s. 19 i 97.
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sinkreti~kog u odnosu na razli~ite koncepcije i teo-filosofske tokove, a uz
to i izrazito teisti~kog(!), vernog "mudroj, punoj i savr{enoj - kako je
nagla{avao - jevan|elskoj veri", a tako|e uz tada umnogome potrebnu kritiku
lo{ih stava kalu|era, i autor plana "kompromisa sa Crkvom", vezanog za
obuku religije u {kolama) - zatvaraju jednu od najva`nijih li~nosti srpske
kulture jedino u okvir stereotipa, koji ga ~ine svojevrsnom "paradigmom"
konkretnog - za mnoge negativnog - toka tradicije.
Kao {to je poznato, veoma pojednostavqena vizija razvojnog toka
srpske duhovne kulture, ~iji je izvor ignoracija ili iskori{}avawe
"ideolo{kog kqu~a", dovela je tako|e do poznatih manipulacija oko same
li~nosti svetog Save, wegove kwi`evne zaostav{tine i teolo{ke misli, koja
nikako ne mo`e da postane "ram u koji bi neki hteli da smeste svoj ideolo{ki
koncept". Ukoliko se slo`imo sa ocem Justinom Popovi}em da "svetosavski
modus vivendi" karakteri{u tri osnovne crte: qubav (agapizam), rad i
~iwewe dobra (ergonizam) i borba (agonizam), pa prema tome i sa tim da je za
svetosavski na~in `ivota tipi~no po`rtvovawe prema onima koje volimo i
rad i borba za hri{}anske ideale, tada treba priznati da je retorika nekih
intelektualaca koji nagla{avaju svoju ~vrstu vezanost za veru, daleka od
takvog shvatawa svetosavqa. Sveti Sava je na saboru u @i~i govorio o "pravoj
veri" - pravoslavnoj veri, i pri takvoj (i samo takvoj) verovatno hteo tada da
ostanu (tako|e i savremeni) Srbi. Kao umnogome {tetne pokazale su se i
manipulacije vezane za ideologizovanu, a ne temeqnu nau~nu interpretaciju
misli svetog episkopa Nikolaja i oca Justina Popovi}a, delatnost nekih
izdava~a (pre svega Biblioteka "Ihtys"), "mislilaca", "vizionara" i
pristalica ideologizovanog svetosavqa, lansiranog u "paracrkvenim
organizacijama" (npr. udru`ewe "Obraz")11. Svi gorepometuti, u ~ijim rukama
je kqu~ za interpretaciju komplikovane i tragi~ne istorije dr`ave i naroda,
upravo ne govore o tradiciji koja se temeqi na teolo{koj misli svetog Save,
nego vi{e o novoj tradiciji, konstruisanoj za potrebe ideologije. Proces
retradicionalizacije, koji mo`e da se razume kao "uvo|ewe u savremenost
toga {to prinadle`i tradiciji i {to je u nekom smislu bu|ewe uspavanog", u
tom slu~aju jeste pre svega "produkcija" nove tradicije, koju istovremeno
prati svesna (i koliko uz to {tetna) dekonstrukcija stare.
Dakle, dokle god sveti Sava bude tretiran jedino kao "kolektivno ime
naroda" i "najve}i srpski nacionalista" (ne obavezno u zna~ewu patriota), a
pravoslavqe instrumentalno - vi{e kao etnolo{ka nego religiozna
kategorija - govori}emo o ne do kraja iscrpqenoj ideologiji nedavne
"politi~ke zbrke". Prihvatawe teze da kako sveti Sava, tako i Dositej
Obradovi} predstavqaju dve podjednako bitne komponente (crkvenu i lai~ku)
srpske kulture i ve} godinama ponavqanog predloga Vladete Jeroti}a da se
misao "nepopravqivog okcidentalista" Dositeja tretira kao "svojevrsna
sinteza razuma i srca", koja omogu}uje razumevawe onoga {to u "pravoslavnoj
prosve}enosti" mo`e oboga}ivati i kao "paradigma refleksije na temu mesta
Srbije i wenog odnosa prema Evropi"12 - za sada, kao {to se ~ini, ima malo
11 Na tu temu op{irnije vidi: D.Gil, Prawosławie...
12 "Ostanimo na realnoj i objektivnoj oceni Dositeja Obradovi}a, jednog od na{ih
najvi|enijih kulturnih poslednika (...), koji je do dana dana{weg ostao aktuelan za
pravoslavnu srpsku sredinu, kao neko ko je pre svega iz qubavi prema svom narodu,
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pristalica i gubi u konfrontaciji sa emocionalnim, "konservativnim" ili
stereotipnim stavom.13
Svojevrstan poku{aj rekonstrukcije savremenog stawa kulturne svesti
Srba nesumwivo dozvoqava da izdvojimo nekoliko trajno u wu upisanih
perioda razvoja duhovne kulture, za koje cezure (prelome) predstavqaju
kqu~ni i u istoriji naroda ~esto dramatizma puni istorijski doga|aji, ali
isto tako i smeli "kulturotvorni gestovi" vode}ih tvoraca i "animatora"
kulture, koji su neretko usmeravali wen tok u potpuno obratnom pravcu (od
dosada{weg). Nesrpskog posmatra~a mo`e da za~udi podela na period "duga~ke
prisutnosti" toka vezanog za pravoslavnu duhovnost i Crkvu
(identifikovanog u principu sa dinami~nom i epohom koja obiluje izuzetno
vrednim i veoma specifi~nim umetni~kim dostignu}ima - epohom
sredwovekovqa) i period wegove tako|e duga~ke "odsutnosti" (od polovine
XIX veka skoro do kraja osamdesetih godina pro{log veka). Naravno, to jeste
malo upro{}ena i shemati~na podela. Ipak, poku{aje uspostavqawa
ravnote`e, poquqane u okviru srpske kulture najpre nametawem folklorne
paradigme u XIX veku (tretirane u principu kao bezalternativna), a posle
isto tako usled komunisti~ke ideologije u doba titoizma, preduzimali su
kwi`evnici (pre svega od ’60. godina XX veka) i medievisti, ali i sama Crkva.
U odnosu na duhovnu kulturu Srba ovi poku{aji potvr|uju opravdanost
primewivawa koncepcije "istorije duga~kog trajawa", ~iji je autor Fernand
Braudel14. S druge pak strane, u odnosu na wen savremeni oblik nije lako re}i
koliko (nakon nekoliko promena kulturnog modela - pogotovu neizbe`ne
XVIII-vekovne modernizacije i po posledice katastrofalnog gesta potpunog
odbacivawa sredwovekovne ba{tine u projektu "kulturne revolucije" Vuka
Karaxi}a u XIX veku) ta kultura jo{ uvek ispoqava vezanost za duhovno
nasle|e Vizantije.
Problem odnosa prema duhovnom i kulturnom postvizantijskom
nasle|u jeste ovde u velikoj meri i pitawe uloge Crkve kao vidqive
kontinuacije vizantijske kulturne, duhovne i filosofske stvarnosti.
Razmi{qaju}i o vizantijskom nasle|u Rusije, Arnold Toynbee pitao se da li ono
mo`e da uti~e na savremenu Rusiju i odgovarao da }e "kona~ni izbor Rusije
biti uslovqen stepenom ose}aja (svesti) isto~ne ortodoksije"15. Nema sumwe
da su se u slu~aju Srbije, koja je vekovima apsorbovala pojedine elemente
kulture i civilizacije Zapada, ukqu~uju}i je u vlastite duhovne i politi~ke
strukture (kao elemente funkcionalne prema tim strukturama) - nezavisno od
raznih promena modela u okviru te kulture i ideolo{kih pritisaka za vreme
socijalisti~ke Jugoslavije, u wenom sklopu sa~uvali do danas osnovni tokovi
vezani za pravoslavnu duhovnost. Naravno, usled razli~itih razloga (rat,
pretwa po bezbednost i u~vr{}ivawe odbrambenih mehanizama, komplikovana
poku{ao da uspostavi izvesnu ravnote`u izme|u zapadne i pravoslavne prosve}enosti,
izme|u Evrope i onoga {to je evropsko u Srbiji.(...) Bez takvih qudi kao {to je bio
Dositej Obradovi}, ni danas jo{ ne bismo bili u stawu da objektivno procenimo {ta je
to u pravoslavnoj prosve}enosti {to mo`e da nas obogati". V. Jeroti}, Darovi na{ih
ro|aka. Psiholo{ki ogledi iz doma}e kwi`evnosti, Beograd 1993, kw. II, s. 69-70.
13 Cit. delo, s. 66-75.
14 F. Braudel, Historia i trwanie, uvod: B. Geremek i W. Kula, Warszawa 1971.
15 Cit. prema: W. Pawluczuk, Ukraina. Polityka i mistyka, Kraków 1998, s. 116.
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transformacija dveju uzajamno dopuwuju}ih ideologija: komunizma i
nacionalizma), dana{we prisustvo duhovne kulturne ba{tine u dru{tvenom
prostoru jo{ uvek se svodi pre svega na nedovr{en proces amblematizacije
religioznih znakova, koji se funkcionalizuju kao znakovi etni~ke/narodne
obnove. Imamo, dakle, na`alost, jo{ uvek posla sa procesom
instrumentalizacije pravoslavqa, preobra`enog (preina~enog) u svojevrsni
"zbir znakova i vrednosti", u sirovinu izuzetno lako podre|enu formirawu,
koja je "prera|ivana" u zavisnosti od ciqeva i potreba grupa koje je
iskori{}avaju. Nije to, naravno, situacija karakteristi~na jedino za Srbiju
(dovoqno je ovde navesti sli~ne pojave u slu~aju Rusije ili Ukrajine, odnosno
u okviru poqske kulture, u kojoj se politi~ki instrumentalizuje
katolicizam). Svuda se ipak danas radi pre svega o potrebi va|ewa iz
"depozita pravoslavnog kerigmata" najdragocenijih vrednosti, a ne onih koji
najlak{e podle`u politi~koj manipulaciji, a koje su toliko intenzivno
aktualizovane u posledwe dve decenije XX veka. Radi se izme|u ostalog i o
tome da se svima koji tragaju i otkrivaju pravoslavqe nanovo omogu}i
delatnost u okviru otvorene "ekumenske antropologije".
Nikako se ne mogu odbacivati zahtevi duhovnih lica i pravoslavne
inteligencije koji govore o neophodnosti gra|ewa savremene i budu}e srpske
kulture na temequ tradicije sv. Save (u doslovnom, neideologizovanom
zna~ewu te re~i). Sv. Sava je bio i osta}e najzna~ajnija kulturotvorna li~nost
i izuzetan posrednik izme|u Boga i srpske kulture. Uz to, ne mo`e se ipak
zaboravqati da je u tu kulturu trajno upisan i vi{e lai~ki, racionalisti~ki
tok (koji ne mora da zna~i i ateisti~ki!) - dositejev{tine. ^ini se, dakle, da
su savremenoj srpskoj kulturi potrebni svojevrsni "kompromisi", od kojih je,
dakako, najte`i simboli~ki izra`en "misti~no-racionalni" - "svetosavskodositejevski" model "zlatne sredine", o kojem je govorio istoriozof Vladeta
Jeroti} (upor. fusnotu br. 12)
Savremena srpska kultura jo{ uvek je u znatnoj meri podre|ena
ideologizaciji iako se, tokom vremena, osloba|a ratni~kog ko{mara i
komunisti~kog i neokomunisti~ko-nacionalisti~kog nasle|a i sve izrazitije
te`i ponovnom uspostavqawu ravnote`e u poquqanoj percepciji vlastite
tradicije i istorije. Sve izrazitije postaje svesna i koliko su se {tetnim
pokazale, na`alost donedavno primewivane ideolo{ke strategije
interpretacija, koje su potiskivale na marginu ono {to je u woj samoj toliko
bitno i vredno.
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Dorota Gil
PRAWOSŁAWIE JAKO TWÓRCZY „KOD SENSÓW”
SERBSKIEJ TRADYCJI KULTUROWEJ
Mające specyficzne – „serbskie” oblicze (ukształtowane myślą, czynem i mocą
autorytetu św. Savy) i zapisujące się w świadomości zbiorowej jako jeden z podstawowych
wyznaczników tożsamości narodowej – prawosławie u Serbów uznać można za swoisty
twórczy „kod sensów” ich rodzimej tradycji kulturowej. Wychodząc od „typologicznych”
definicji pojęcia tradycji kulturowej oraz poglądów socjologów religii na temat tzw.
społeczeństw „tradycyjnych” (a nie ulega wątpliwości, że Serbowie to w znacznej mierze
„społeczeństwo pamięci”, ukierunkowane na pomnażanie dziedzictwa, a nie
„społeczeństwo zmiany”), próbujemy w artykule odpowiedzieć na pytanie dotyczące
miejsca religii we współczesnej kulturze serbskiej, która – o czym świadczą dokonujące
się w jej obrębie zmiany – pełni aktywną rolę, zarówno na poziomie społecznym, jak i
kulturowym. Artykuł stanowi prezentację podstawowych dziedzin i strategii odnoszących
się do swoistego „powrotu do tradycji” (średniowiecznej, cerkiewnej, prawosławnej), jak
też prób konstruowania nowego kanonu tradycji kulturowej, który wyraźnie aktualizuje
religijny wymiar serbskiego dyskursu tożsamościowego. Rekonstrukcja współczesnego
stanu świadomości kulturalnej Serbów wymaga przede wszystkim odpowiedzi na pytania
dotyczące dzisiejszego rozumienia „świętosawskiej pamięci kulturowej” i samego
świętosawia (w dosłownym – niezideologizowanym znaczeniu tego pojęcia) oraz czy
możliwy jest dzisiaj „kompromisowy” „świętosawsko-dositejewski” model kultury.
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РУСКО СТАРООБРЕДНИШТВО КРОЗ ПРИЗМУ
ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЈЕ
(оглед функционалне анализе)

Aпстракт: Рад представља покушај анализе лингвокултуролошког поља
"Руско старообредништво" у јединству сагледавања његовог референтног
екстралингвистичког оквира и описа основних класа лингвокултурема које га
конституишу на свим нивоима језичке организације (прозодија и ритмичка
организација сакралног текста, графија и ортографија, апелативна лексика,
ономастика, паремилогија и афористика, нормативистика). Примењена
методолошка парадигма поседује фундаменталну (богаћење спознајног радијуса о
структури и функционисању јединица руског језика везаних за сферу
старообредничке културе) и апликативну вредност (у лексикографији и
преводилаштву).
Кључне речи: руски језик, лингвокултурологија, лингвокултуролошко поље,
старообредништво (староверство).
Теоријско-методолошки приступ. Лингвокултурологија се у новије време
формира као комплексна научна дисциплина синтетичког типа, чији је задатак
проучавање интеракције културе и језика у њиховом функционисању, уз помоћ
системских
метода
и
са
оријентацијом
ка
моделирању
целовитих
лингвокултуролошких јединица (лингвокултуреме, лингвокултуролошка поља), које
се одликују двопланошћу, одн. јединством лингвистичког и екстралингвистичког
(културног) садржаја. Истраживања у лингвокултурологији до сада су углавном
носила системско-структурни (системско-категоријални) карактер: анализа се
вршила у оквирима лингвокултурема посебних, хијерархијски организованих класа
(лексика са доминантном културном компонентом, ономастика, фразеологија,
паремилогија, говорна етикеција, невербална комуникација итд.). Функционални
приступ подразумевао би, у нашој интерпретацији, обједињавање лингвокултурема
разних нивоа на основу својственог им инваријантног смисла и везаности за одређену
културну сферу или одређени сегмент културе у шире комплексе лингвокултуролошка поља (ЛКП). ЛКП, сходно томе, представља хијерархијски
организован систем јединица обједињених заједничком семантичком припадношћу и
одражавањем извесног круга појава и елемената културе као дубинског оквира поља.
У малобројним радовима посвећеним теоријско-методолошком заснивању
функционализма у лингвокултурологији модел ЛКП извођен је углавном из модела
семантичког поља и базиран на лексичком материјалу (Воробьев 1991, 101-106;
Воробьев 1996, 12-33; Воробьев 1997, 57-73, 84-250); концепција коју ми предлажемо
и чију практичну разраду нудимо у овом раду претпоставља функционално
обједињавање (на основу заједничког екстралингвистичког оквира) лингвокултурема
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различитих нивоа - од фонетско-прозодијског, преко лексичког (ономастика, лексика
реалија), фразеолошког, афористичко-паремиолошког, до паралингвистичког. Овако
конципирано ЛКП омогућава комплексно и системско сагледавање разнородног
језичког материјала на основу начела целовитости, уређености, узајамне
детерминисаности и комплексности обухвата лингвокултуролошких појава. При
томе, истраживања у оквиру овако конципираног ЛКП могу имати монолингвални,
одн. монокултурни карактер, или бити конфронтационо усмерена (два покушаја
конфронтационе функционалне анализе ЛКП у руском и српском језику понудили
смо у: Кончаревић 1999а, Кончаревић 2000).
У овом раду покушаћемо да, служећи се методологијом функционалног
описа и анализе јединица лингвокултуролошког нивоа, испитамо један сегмент
интеракције културног и језичког феномена у сфери духовности и, шире,
православног цивилизацијског модела: одраз доктрине (теолошке, религиозно-философске, гносеолошке, историософске) и праксе (културе, предања,
богослужења,
начина
живота,
етоса)
старообредништва
у
руском
лингвокултуролошком материјалу (на синхронијској и дијахронијској равни).
Истраживање је усмерено на разраду принципијелне структуре ЛКП базираног на
датој екстралингвистичкој реалности и на опис основних класа лингвокултурема које
га конституишу. Овако конципирано истраживање у складу је са глобалном
тенденцијом преласка са "иманентног", структурног, ка антрополошком моделу
лингвистичке анализе, у коме се језичке појаве посматрају у најтешњој вези са
културном и духовном активношћу homo loquens-а. С обзиром на малобројност овако
конципираних студија у лингвокултуролошким проучавањима руског језика, ово
истраживање могло би да пружи подстицај за разраду методологије системскофункционалне дескрипције и интерпретације лингвокултуролошких појава и
елемената. Методолошка парадигма коју ћемо применити поседује фундаменталну
(богаћење спознајног радијуса лингвокултурологије, али и лексикологије,
паремиологије, комуникативне лингвистике) и апликативну вредност (у методици
наставе руског језика, лексикографији, преводилаштву).
Грађа за рад ексцерпирана је из лексикографских извора и релевантне, махом
теолошке, културолошке, историјске и етнолошке литературе, као и уметничке
књижевности (в. Извори и Литература).
Релевантни оквир проблема. Екстралингвистичку основу ЛКП које је
објекат наше анализе, његов културолошки оквир, представља комплекс представа и
генерализација везаних за старообредништво у његовом доктринарном и практичком
аспекту у прошлости и данас, релевантних за спознају семантичког плана
лингвокултурема које га конституишу.
Под старообредништвом или староверством (рус. старообрядчество,
староверие)1 подразумевамо специфично усмерење у руској православној
духовности које су засновали и доцније неговали клирици и мирјани који су одбили
1 Ови термини се и у стручној литератури и у општеупотребном језику (исп. одговарајуће
одреднице у речницима Д, Дья, ПБЭС, У, О, Б, СЭС) углавном употребљавају синонимски, с
тим што се лексемом старообрядчество акценат ставља на формално-обредни аспект
разликовања од пуноте православне Цркве, док термин староверие имплицира и дубље
доктринарне, па чак и догматске несугласице, којих је било нарочито у почетку раскола, а које
су данас присутне углавном у малобројнијим и маргиналним фракцијама (беспоповци,
нетовци). Сами старообредници дају предност првом термину, или пак себе називају
православним хришћанима, а пуноту Цркве новообредницима (новообрядцы).
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да прихвате реформе што их је у XVII веку у Руској православној цркви спроводио
патријарх Никон (Минов; 1652-1666), држећи се стања устаљеног у националној
традицији пре ревизије богослужбених књига и обреда. У оквиру старообредништва
временом ће се издиференцирати више групација и струја (рус. толки, согласия), од
којих свака себе назива Древноправославном (или једноставно Православном)
црквом (рус. Древлеправославная церковь). Изразито дивергентан развој
старообредништва довешће до велике хетерогености његових доктринарних поставки
и праксе, тако да је у његовом окриљу било, и дан данас има струја које се од пуноте
Цркве разликују само по мањем броју обележја, углавном формално-обредне
природе, али и оних које су се изразито удаљиле од ње, са својствима која их
приближавају сектантству (исп. Зеньковский 1995, 486). Ипак, старообредништво се
традиционално проучава у оквирима историје Руске цркве и православне теолошке
мисли, али и историје руске културе, с обзиром на дубок траг које је оставило у
руској националној свести, књижевности, уметности, друштвеном животу.
О старообредништву као социјалном феномену основне представе могу се
стећи, најпре, на основу статистичких података, али уз једну нужну ограду: доступни
подаци морају се прихватати условно, с обзиром на то да су у условима репресалија од Никоновог доба до доношења Закона о слободи савести 1905. године и од
успостављања совјетске власти до либерализације друштва '80. и '90. година
("перестройка" и "гласность") – старообредници углавном избегавали отворено
верско изјашњавање. Званична статистика из XVIII и XIX века констатује, дакле,
само декларисане старообреднике ("записные староверы"), којих је било далеко мање
од недекларисаних, с обзиром на обавезу плаћања пореза у двострукој вредности,
уведену још за владе Петра Великог, као и на друге државне дискриминационе мере
спровођене према овој категорији становништва (Смирнов 1971, 173-176; Булгаков
1997, 146-147). Ипак, посредне процене пружају основ за претпоставку да је крајем
XVII и почетком XVIII века било више стотина хиљада, ако не и милион поборника
"старе вере", при чему су у њиховом социјалном саставу преовладавали плебејски
део свештенства, сељаци, нарочито одбегли кметови, градски пук (Анкундинова
1956, 35-37); средином XIX века (1859) њихов број доспео је до 8,5-9,3 милиона људи
(10% целокупног становништва Русије, или 1/6 њеног православног становништва),
са повећаним уделом социјално афирмисанијих слојева, пре свега припадника
трговачког сталежа и приватних предузетника (Никольский 1988, 234); крајем века
(1894-95) било их је, по званичним статистикама, 13 милиона (Булгаков 1997, 147),
али се претпоставља да се њихов број кретао између 1/3 и 1/3 Великоруса (међу
Украјинцима и Белорусима старообредништво није било раширено) (Шахов 1998,
16). Револуционарни терор и посебно Стаљинове репресалије знатно ће смањити број
присталица старообредништва, с обзиром на то да су углавном били усмерени против
оних друштвених слојева и класа које су представљале његов стожер – трговаца,
индустријалаца, ситних предузетника, занатлија, имућнијег сељаштва ("кулака") и
козаштва (литерарна сведочанства о прогонима старообредника налазимо у роману
"Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солжењицина, а званичне цифре о броју жртава из
ове верске групације још нису објављене). Данас староверске организације избегавају
да пружају информације о бројности свога чланства; за најкрупније од њих постоје
подаци о броју храмова, манастира и других верских објеката, као и структурноорганизационих јединица – парохија. Тако, Руска православна старообредничка
црква (Белокриницка јерархија), на чијем се челу налази митрополит московски и све
Русије, има више од 250 парохија у Русији, Украјини, Белорусији и Казахстану;
Древноправославна црква ("беглопоповцы"), на челу са архиепископом
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новозипковским, московским и све Русије, има око 60 парохија у Русији, Румунији и
више земаља СНД-а; Древноправославна поморска црква (брачни беспоповци) има
самосталне јединице у Русији (више од 100 парохија обједињених у Савет ДПЦ
Русије),
Литви,
Латвији;
Хришћани
древноправославног-католичанског
вероисповедања и благочашћа старопоморског федосејевског смера (федосејевци),
чије се средиште налази у московској Преображењској заједници, имају већи број
парохија, али без јединствене организационе повезаности (Шахов 1998, 42-43;
Вургафт-Ушаков 1996, 89-90, 244). Староверске заједнице делују, поред Русије, и на
просторима бивших совјетских република, у Румунији (где постоји и аутокефална
митрополија Белокриницке јерархије), у Пољској, земљама Северне и Јужне Америке
и другде. У последње време забележена је њихова појачана активност на издавању
верске литературе, стварању властитог васпитно-образовног система (школе за
одрасле - будуће свештенослужитеље и лаике, курсеви за верско васпитање деце),
унапређивању система информисања. Ипак, постоји још доста староверских фракција
које делују илегално, у "катакомбним условима", и које су затворене за контакте не
само са властима и широм друштвеном јавношћу него и са истраживачима феномена
старообредништва (Вургафт-Ушаков 1996, 101).
О историјату настанка и развоја старообредништва постоји обимна
литература (исп., нпр., библиографске прегледе у: Смирнов 1971, 281-314; Булгаков
1996, 544-570; Булгаков 1997, 499-587; Милюков 1994, 54, 72-73, 100-101). У
најкраћем, повод за настанак покрета представљале су реформе патријарха Никона
усмерене на јачање црквене организације, проширење јурисдикције московског
патријарха (присаједињење Украјине и неких балканских православних области
Московској патријаршији), унификацију богослужбене праксе Руске са Грчком
црквом, али и постизање извесних световних циљева (присаједињење Украјине
Русији, постизање превласти Москве у васељенском православљу). Појави световних
амбиција Московске патријаршије погодовали су, пре свега, грчко прихватање
Флорентинске уније и пад Константинопоља, након чега се, не без значајног уплива
државних власти, актуализује идеја инока Филотеја (XV век) о Москви као "трећем
Риму" (исп. Булгаков 1996, 17-68; Смирнов 1971, 16-18); мотив пак покретања
богослужбених реформи и ревизије књига био је иманентно црквени - превазилажење
неустројености (нестандардизованости) и чак девијантних појава у богослужењу
Руске цркве, попут тзв. многогласја2, као и постизање еквивалентности
црквенословенских богослужбених књига грчким изворницима, с обзиром на
вековима нагомилаване преводилачке грешке, преписивачке омашке, пропусте у
инструкцијама за вршење богослужења, најзад, не на последњем месту, архаичност
језичког стања фисираног у тим књигама, које је битно ометало рецепцију текста
(Смирнов 1971, 21-49). Прве несугласице око литургијских аспеката реформе ничу
још у окриљу утицајног Кружока ревнитеља благочестивости (деловао је још од
1646, а будући патријарх Никон учествовао је у његовим активностима), чији
2 Многогласје (рус. многоголосие) – пракса истовременог читања свештеничких, ђаконских и
деоница богослужења које се поверавају чтецу, уз појање певница и хора, што је, будући да је
свако настојао да надвиче и надјача оног другог, изазивало "шум и козногласование", па је ова
појава била окарактерисана као не само дрска и непристојна, него и јеретичка. Тако, године
1651, непосредно уочи Никоновог доласка на трон и отпочињања реформи, свештеници из
Нижњег Новгорода обраћају се патријарху Јосифу, констатујући да "в церквах зело поскору
пение, не по правилам святых Отец [...] говорят голосов в пять и в шесть и более со всяким
небрежением" (Замалеев – Овчинникова 1991, 148).
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поједини истакнути чланови – протопоп Авакум Кондратјев, Иван Неронов, Данило
из Костроме и др. – предлажу да се ревизија богослужбених књига изврши према
старијим црквенословенским рукописима и негирају потребу било какве унификације
са грчком праксом, сматрајући да је једино у Русији сачувана "исконска
благочестивост"; као њихови опоненти појављују се, поред Никона, царски духовник
Стефан Вонифатјев, Ф. М. Ртишчев и други, и временом задобијају подршку цара
Алексеја Михајловича, али и највиших црквених инстанци, што најпотпунији израз
добија у одлукама Сабора 1654-55. (Булгаков 1996, 68-120). У периоду од 1653. до
1656. појавиће се прве ревидиране или изнова преведене богослужбене књиге
(потпуни попис издања в. у: Смирнов 1971, 48), наилазећи на жестоке критике због
одступања од пређашњих текстова, који су у огромном делу свештенства и верног
народа доживљавани као сами по себи благодатни и спасоносни, "освештани
старином" и "предати од Отаца" те као такви неприкосновени (о филолошким
аспектима ове проблематике биће више речи у даљем излагању), као и због
сравњивања са књигама на грчком језику издатим у Венецији, али и ангажовања у
ревизији неких особа које су у Православну цркву ступиле из других конфесија
(Арсеније Грк, Пајсије Лигарид и др.) – исп. Зеньковский 1995, 5-496; Вургафт-Ушаков 1996, 146,147; Шахов 1998, 151-171. Ипак, највећим делом револт у народу
и међу свештенством био је изазван нетактичношћу Никонових потеза, односно
брзином предузимања мера на које клир и лаикат нису били претходно припремљени,
те њиховим радикализмом и свеобухватношћу, непримереним традиционално
обредној побожности руског народа и ниском нивоу просвећености (Смирнов 1971,
9-10). По оцени С. Зењковског, "већини парохијана и свештеника те бескрајне
промене изгледале су као тотална револуција у типику. Парохијани више нису чули
речи молитава на које су навикли, а свештенство, које је током много година, па и
деценија службовања научило литургијске текстове напамет и уобичајило да
изговара речи и изразе на које се увелико навикло, сада је морало уложити велики
напор да би се прилагодило изменама [...]. Све ове иновације чиниле су служење
сложенијим, уносиле су хаос у литургијску праксу и, што је било нарочито опасно,
подривале су веру парохијана у осмишљеност, благочестивост и исправност црквеног
типика" (Зеньковский 1995, 112). А. В. Карташов у истом смислу констатује да је
"нетактично спровођена ревизија књига по свом темпу, ширини обухвата, по
изворима на које се ослањала [...] морала изазвати протест" (цит. према: Зеньковский
1995, 114). Несугласице ће временом резултирати расколом и међусобним
анатемисањем супротстављених групација: званична Црква на Сабору 1667.
квалификује све који се противе ревизији књига и литургијским захватима патријарха
Никона као јеретике и расколнике, али и вођа опозиционо настројених клирика и
лаика, јурјевски протопоп Авакум3, најпре оптужује патријарха Никона за јерес
(отуда и подругљив назив за припаднике већинске Цркве – "никонијани"), да би
доцније свој став радикализовао његовим проглашавањем за "антихристово
3 Протопоп Авакум ће због стављања на чело раскола 1656. бити послат у вишегодишње
прогонство, да би 1682. био осуђен на смрт спаљивањем. Своје ставове засновао је у беседама,
посланицама, полемичким писмима, молбама и знаменитом "Житију" аутобиографске
природе. У Древноправославној цркви Христовој канонизован је 1916. године као
свештеномученик и исповедник, мада му је култ међу старообредницима био раширен знатно
раније (већ крајем XVII века појављују се његова иконична изображења, а служба му је
састављена почетком наредног столећа) (исп. Вургафт – Ушаков 1996, 5-9).
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ишчадије" и квалификовањем већинске Цркве као сатанске организације (Смирнов
1971, 66; Замалеев – Овчинникова 1991, 155-157). У таквим околностима раскол
постаје неминован, и не задржава се само на полемичкој равни, него прераста и у
отворену побуну против државног и црквеног устројства (најеклатантније примере
представљали су Соловјецки устанак 1668-76. – детаљније в. у: Сырцов 1969,
"револуција" на Дону и др. – в. Никольский 1988, 177-178). Од покушаја његовог
превазилажења ваља споменути пре свега успостављање "јединоверја" (рус.
единоверие) на иницијативу московског митрополита Платона Левшина (1800), чија
је суштина у постављању канонски изабраног свештенства да опслужује
старообредничке парохије, признајући закониту црквену јурисдикцију, али уз
служење по старим књигама и уважавање традиционалне литургијске праксе,
устаљене до средине XVII века, затим публиковање знамените Окружне посланице
Московског духовног савета Древноправославне цркве Христове – старообредаца
потчињених Белокриницкој јерархији ("Окружное послание", 1862), чије поједине
тачке представљају компромис са доктрином и праксом већинске Цркве, те укидање
анатеме старообредницима на Сабору Руске православне цркве 1971. године
(Булгаков 1997, 135-165; Смирнов 1971, 160-165; Вургафт – Ушаков 1996, 94-101,
203-204). Ипак, став већине старообредника (изузев јединовераца, који су ипак
малобројни – в. Вургафт-Ушаков 1996, 100) остаје непомирљив према пуноти
Православне цркве: они сматрају да "по црквеним канонима неправедно изречене
анатеме никада нису ни биле валидне", и да би се превазилажење раскола морало
састојати у "враћању никонијана у окриље Православне (староверске) цркве" (Шахов
1998, 42).
Процене о доминантно расколничком (схизматичком) или јеретичком
карактеру старообредништва – што је веома битно питање за заснивање ставова у
вези са неким филолошким, превасходно нормативистичким гледиштима његових
присталица – у разним срединама (црквена и научна јавност) и епохама нису биле
истоветне. На самом почетку конфликта обе стране оптуживале су једна другу не
само за цепање црквеног јединства него и за јерес. Протопоп Авакум, примера ради,
још пре одвајања од пуноте Цркве, оптужује патријарха Никона да "не исповеда да је
Христос дошао у телу; не исповеда да Христос и сада царује и скрива васкрсење
његово, као што Јудеји чине; он неистинито говори о Духу Светоме [...] и многим је
јересима људе Божије испунио" (Замалеев – Овчинникова 1991, 155). Касније у
својим јавним иступањима, по властитим речима, "свуда, и у црквама, и на трговима,
он јерес никонијанску разобличаваше", називајући клирике лојалне патријарху још и
"расколницима и унијатима" (Смирнов 1971, 49). Иван Неронов, такође истакнути
идеолог старообредништва из епохе његовог конституисања, јавно поручује у својим
проповедима (пре раскола) да су се појавили нови јеретици (Смирнов 1971, 50), а ово
становиште, у развијеној форми, заступа се у већини полемичких списа написаних
током XVII и XVIII века (преглед, са позиција старообредништва, в. у: Шахов 1998,
44-61). Отуда пракса непризнавања крштења извршеног у "Синодалној цркви", као и
негирање њених светих тајни, обреда и свештенослужитеља од стране бројних
старообредничких групација (Смирнов 1971, 94-97). Став Сабора Руске цркве из
1667. био је да су старообредници расколници и јеретици (Смирнов 1971, 168).
Касније већинска Црква тежиште критике старообредништва ставља на његов
схизматички карактер, мада указује и на догматске неправилности у доктрини
његових идеолога. Тако, епископ Димитрије Ростовски, иако у старообредништву
види превасходно схизматичку појаву, обраћа пажњу на неке елементе јереси у
учењу његовог утемељитеља. Примера ради, у једној Авакумовој посланици он
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налази овакво неканонско расуђивање о Пресветој Тројици: "Зри [...] и веруй
триисущую Троицу, существо едино на трое разделяй. На трое течет источник
божества. По Арию не рцы: три существа добре или естества. Не шевели болши
того". На другом месту о Тројичном Богу Авакум пише: "Несекомую секи, небось, по
равеньству, едино на три существа и естества", из чега се јасно види да је његов став
близак некој врсти многобоштва, признавању трију самобитних божанстава – Оца,
Сина и Светога Духа. Његово поимање душе, како уочава св. Димитрије Ростовски,
такође носи на себи печат јереси (неразликовање душевног и телесног, негирање
боголикости душе, њено изједначавање са материјалним начелом) (према: Замалеев –
Овчинникова 1991, 156-157). У XIX веку црквена јерархија заузима блажи став према
старообредницима, занемарујући доктринарне разлике у односу на веру пуноте
православне Цркве, што на другој страни резултира компромисним формулацијама
из Окружне посланице Московског духовног савета Древноправославне цркве
Христове (1862). Нову позицију Цркве добро илуструју речи московског
митрополита св. Филарета (Дроздова, †1867) из његових Беседа такозваном
старообреднику ("Беседы к глаголемому старообрядцу"): "Искуство дуже од сто
година показује да ви, старообредници, нисте отпали од православног учења о
Пресветој Тројици и о оваплоћењу Сина Божијега и да у крсном знамењу (двопрстом,
прим. наша) и даље изображавате тајну Пресвете Тројице и оваплоћења Сина
Божијег, као и Православна црква, само не онаквим размештајем прстију какав се у
њој од искона употребљава", док аутор Посланице Иларион Кабанов-Ксенос поручује
да "владајућа Црква у Русији, као Грчка црква, не верује у неког другог Бога, него у
истога као и ми; зато, иако ми име Спаситељево изговарамо и пишемо Ісусъ, ипак се
не усуђујемо да хулимо на писање и изговарање Іисусъ. [...] Слично томе, и
четворокраки крст представља изображење крста Христовога од апостолских дана до
данас и као такав прихваћен је у православно-католичанској Цркви [...] Зато ми не
бешчастимо и не хулимо на тај крст (старообредници поштују осмокраки крст, прим.
наша) (оба цитата преузета из: Милюков 1994, 56). Измена става према
старообредништву није била подстакнута само потребама унутарње мисије Цркве и
њеним настојањима да одврати старообреднике од њиховог учења него и
неизграђеношћу и неконсеквентношћу самог тог учења још од времена његовог
конституисања, што је онемогућило веће догматско удаљавање Авакумових
присталица од пуноте Православља. Ово уочава и С. Зењковски, који, премда
протопопа Авакума оцењује као "фигуру по величини једнаку оснивачима цркава и
религија, попут Лутера, Калвина или Мухамеда", ипак не може да не констатује
његов недостатак дубљег теолошког образовања и систематичности у излагању
ставова, због чега "руско староверство није у њему добило неки општеприхваћени
ауторитет у богословским питањима" (Зеньковский 1995, 23). Каснији изразито
дивергентни развој старообредничке мисли4, од веома умерених "поповаца", који и
4 Заједнички именитељ свих старообредничких фракција заправо чине искључиво ставови
везани за формалну, обредну страну молитве и богопоштовања (признавање валидности једино
двопрстом знамењу, поклањање осмокраком крсту, изговарање искључиво сугубе уместо
троструке Алилује, непризнавање крштења обављеног кропљењем или обливањем,
непризнавање писања имена Спаситељевог у форми Iисусъ, непризнавање ревидираних
богослужбених књига и текстова молитава, особито измена у Символу вере и у Молитви
Светоме Духу, непризнавање новог стила у иконописању – барока и у црквеном појању –
хармонизације и вишегласја) (детаљније в. Шахов 1998, 44-49).
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после раскола остају верни не само доктринарним поставкама него већини канона
Цркве, преко есхатолошких и донекле дуалистичких концепција "беспоповства", до
егзалтираних и мистичних струја ("филиповци") и агностичких и нихилистичких
концепција ("нетовшчина", "немољаки"), не даје могућност за изрицање паушалне
оцене (уз то, елементи јереси били су присутни углавном у фракцијама са мањим
бројем присталица, махом из социјално маргиналних слојева). Управо из овог
разлога, како нам се чини, у науци је преовладао став да старообредништво
представља првенствено раскол. Тако, истакнути културолог П. Миљуков,
дефинишући појам старообредништва, наводи да су његове присталице само у
канонском, али не и у догматском нејединству са пунотом православне Цркве
(Милюков 1994, 56). Теолог и историчар Цркве П. С. Смирнов квалификује
старообредништво као схизматичку заједницу и уједно "буквалистичко и
обредолатријско усмерење верског живота", истичући његову супротстављеност
пуноти Цркве (Смирнов 1971, 3-4). Готово идентично мишљење заступају и
протојереј Георгије Флоровски (Флоровский 1991, 73), митрополит Макарије
Булгаков (Булгаков 1997, 116-118), али и секуларни историчар Цркве Н. М.
Никољски (Никольский 1988, 114). Слична одређења присутна су и у марксистичкој
историографији (Жуков 1971, 803-804) и историји философских идеја (Константинов
1970, 126-127).
Као културолошки феномен старообредништво је такође оцењивано на
различите начине. Противно очекивањима, славјанофили према овом верском
феномену заузимају изразито критички став. Тако, И. В. Кирјејевски сматра да је
старообредништво манифестација духовне деградације руског народа, његовог
приклањања формализму и губљења духовног јединства (Киреевский 1861, 278-279).
А. С. Хомјаков налази да је овај феномен последица остатака паганских сујеверја у
народу и чињенице да је "Русија више прихватила црквени обред него духовност
Цркве и њено исповедање вере". Став В. О. Кључевског био је да је раскол
"искључиво етнопсихолошки феномен" са три конститутивна елемента: став о
монополу руског народа на православну веру, затим ригидност у мишљењу, које није
било кадро да усвоји нека друга знања и искуства и уплашило их се као "нечистог
латинског уплива" ("латинобоязнь"), и инертност верског осећања, које није желело
да се одвоји од устаљених начина и облика свога подстицања и манифестовања, те је
као такво било блиско незнабожачкој обредности (Ключевский 1988, 293). Новији
руски религиозни философи и културолози такође се углавном дистанцирају од
доктринарних поставки и праксе старообредништва. С. М. Соловјов у
старообредништву види плод одсуства просвећености, неразликовања битног од
небитног, измене обреда од измене саме вере, што је у комбинацији са психологијом
неприхватања било каквих промена, али и хилијастичким ишчекивањима, неминовно
довело до раскола (Соловьев 1991, 103). За Н. А. Берђајева старообредништо је, с
једне стране, плод "обоготворења историјски релативних и привремених обредних
форми", а с друге, оно извире из одређених историософских концепција (идеја о
Москви као "Трећем Риму") и есхатолошких ишчекивања у руском народу онога
доба, представљајући својеврсну социјално-апокалиптичку утопију. "Суштину
раскола чинила је сумња у то да је Руско Царство, Трећи Рим, истинско православно
царство. Расколници су осетили издајство у Цркви и држави, они су престали да
верују у светост јерархијске власти у Руском Царству. Свест о томе да се Бог окренуо
од царства била је главни покретачки мотив раскола. Расколници су почели да живе у
прошлости и у будућности, али не и у садашњости" (Берђајев 1987, 17). А. В.
Карташов, иако констатује низ погрешних потеза у Никоновим реформама, њихов
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"понижавајући карактер по самосвест руског народа" и фаталну улогу Сабора из
1667, ипак у закључној оцени старообреднике назива "слепим ревнитељима обредне
старине" (Карташев 1991, 160-179). Протојереј Г. Флоровски у старообредништву
види резултат разочарања због немогућности остварења концепције о Москви као
трећем Риму, сукоба идеализма са реалношћу, али и есхатолошког страха, а
квалификује га као "социјал-апокалиптичку утопију", тежњу за самоизолацијом, за
бежањем из живота и историје, као "излив апокалиптичке напетости и преласт, тешку
духовну болест, обузетост" (Флоровский 1991, 69-73). С. А. Зењковски даље развија
концепцију Флоровског, уочавајући везу између старообредничког учења и "верског
песимизма", који се укоренио у народу још пре доласка на трон патријарха Никона
(нарочито код следбеника старца Капитона) и у чијем су окриљу формиране
представе о зацарењу сила зла у свету и ишчезавању благодати, а тиме и истинске
Цркве, светих тајни, свештенства, обреда (Зеньковский 1995, 438). Други крупан
разлог за појаву раскола он види у краху "теократске утопије" и идеалистичких
представа "богољубаца" (припадника Кружока ревнитеља благочестивости) о
васкрсењу Свете Русије "као лучезарног храма са вечним служењем литургије, која
ће спајати Бога и свет" (Зеньковский 1995, 490). Ипак, снажну критику званичне
Цркве као, по његовом мишљењу, стране одговорне за изазивање раскола, садржи
закључна оцена Зењковског: "Да није било апсурдних подухвата помахниталог
Никона, тешкоће у руском црквеном животу не би попримиле тако трагичан обрт као
што се то догодило услед увођења новог обреда" (Зеньковский 1995, 496). Џ.
Билингтон феномен старообредништва доводи у везу са "пуританским екстремизмом" и "ксенофобичним незадовољством" фундаменталистички настројеног свештенства, "есхатолошком психозом" у народу, као и са дубоким противљењем било каквој
промени познатих облика богослужења (Bilington 1988, 180-182). Од позитивних
ставова према старообредништву споменућемо, најпре, уверење В. В. Розанова да се
основна разлика између већинске Цркве и старообредника састоји у томе што прва
трага за правилима, а други за типом спасења; прва настоји да одвоји "битно од
небитног", док други прихватају одређену концепцију спасења у њеном тоталитету.
Старообредници, по Розанову, "осећају древну Цркву као живу и једино истиниту
реалност и теже ка репродуковању те реалности у њеном тоталитету" (Розанов 1990,
53-54). За Н. Лоског старообредништво је манифестација једнога од основних
својстава карактерологије рускога народа: "У њему се исказала дубока религиозност
у комбинацији са снагом осећања и воље (...). Слобода духа који се, без обзира на све
могуће прогоне власти, бори за своја најинтимнија убеђења, заслужује дубоко
поштовање. Овим својствима руског карактера треба прикључити и следеће: љубав
према лепоти у природи и у људском животу, нарочито у области религиозног култа,
води, природно, ка томе да руски човек стрепи над конкретном целином култа, а не
само над оним његовим странама које су исказиве у апстрактним појмовима и
догматима. Одавде потиче крајњи конзервативизам религиозног култа" (Лоски 2001,
214). Публицисти, културолози и историчари наклоњени старообредништву у први
план истичу подизање духовности и моралности у редовима његових припадника
због свесног приклањања његовим вредностима, афирмисање неких животних,
верских и културних идеала, допринос имућнијих старовераца економском
просперитету Русије (Смирнов 1971, 242-243). Поједини истраживачи у феномену
старообредништва наглашавају његове социјалне мотиве. Тако, А. П. Шчапов сматра
да су верски принципи старообредницима служили само као спољашња љуштура под
којом су се скривали други, чисто политички циљеви, устанак против целокупног
црквеног и грађанског уређења (Булгаков 1997, 150). П. И Мељников-Печерски
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упозоравао је на могућност злоупотребе раскола од стране других држава у њиховом
непријатељском држању према Русији (Смирнов 1971, 238-240). Н. И. Костомаров
сагледава старообредништво као конзервативну, архаизаторску оријентацију,
настојање да се појаве и духовног и друштвеног живота очувају потпуно
непромењеним као у дониконовској Русији, до најситнијих детаља и без икаквих
компромиса. Ипак, по мишљењу истакнутог историчара, оно има и своје позитивне
стране – настојање старообредника да продру у смисао богослужења и типика и да га
стриктно поштују, култ књиге и писмености, развијање критичког мишљења уместо
слепог повиновања ауторитетима, тако да његов значај он види у "образовању
народа": "Руски мужик у расколу (одн. у старообредништву – К. К.) стицао је
образовање, изградио је самобитну културу, радије је овладавао писменошћу; његови
хоризонти ширили су се у оноликој мери колико је томе могло допринети читање
Светог Писма и разних црквених списа... Колико нам се год апсурдним могле чинити
распре о сугубој алилуји или о осмокраком крсту, оне су ипак подстицале
способности обичног руског човека: он је размишљао и достизао ниво генерализације
појмова" (Костомаров 1905, 231). У старообредничкој мисли као најзначајнија
достигнућа покрета на доктринарном нивоу процењују се осмишљавање "у духу
изворног православља" онтолошких (учење о саодносу духовног и материјалног),
гносеолошких (учење о познању, истини и критеријумима истинитости; саоднос
појмова "истина" - "ауторитет" - "личност"), историософских и текстолошких
принципа, а на практичком – очување древног обреда, унисоног појања, изворног
руског иконописачког стила, неговање усменог народног стваралаштва (духовне
песме), житијне литературе, очување бројних старих рукописа, ширење писмености у
народним масама, искорењивање паганских сујеверја и подстицање свесног односа
према вери (Шахов 1998, 62-171).
Лингвистички аспекти староверске доктрине: питања језичке норме и
односа према сакралном тексту. У доктринарним поставкама старообредништва
значајно место заузимају ставови према језичком феномену уопште и посебно према
лингвистичкој норми. Jeдан од најзначајнијих мотива раскола био је управо
филолошки – неједнако поимање природе сакралног језика5 и језичког знака на свим
нивоима његове организације (графија, ортографија, лексика, морфологија, синтакса,
фонетика, прозодија): "ревнитељи древне благочестивости" били су склони
неконвенционалној, безусловној интерпретацији језичког знака, док су присталице
патријарха Никона у свом приступу измени црквенословенске норме и преради
текста богослужбених књига полазили од условности (конценционалности) језичких
знакова, па сходно томе и њихове варијативности и подложности изменама. Како
запажа акад. Н. И. Толстој, "ревизија књига је у Русији задобила прворазредни
државни значај; она ће доцније узбуркати све социјалне слојеве руског народа и
5 Идеолози старообредништва придржавају се традиционалног погледа на црквенословенски
језик као сам по себи благодатан и спасоносан и свет по самој природи својој, из чега
проистиче и његова "недодирљивост", непомеривост његове норме као "једном заувек дате".
Како наводи Б. А. Успенски, у концепцији средњовековних језикословаца црквенословенски
језик сматран је чак и "светијим" од јелинског, јер су овај потоњи створили пагани, док је
црквенословенски "дело светих апостола" (мисли се на равноапостолне Кирила и Методија); у
истом духу развијане су теорије о томе да је црквенословенски језик "истиною, правдою
Божиею основан", да он "простым прилежным чтением к Богу приводит", те да "кто спастися
хочет и освятитися прагнет, если до простоты и правды покорного языка словенского не
доступит, ани спасения, ани освящения не получит" (формулације утицајног украјинског
"старца" Ивана Вишенског – исп. Успенский 1996, 37-46).
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послужити као повод за дубока раслојавања и борбу званичних "никоноваца" и
старообредника – "ревнитеља свештене старине". Тешко да су се још некада у Русији
филолошка питања постављала тако радикално и доживљавала као толико битна"
(Толстой 1988, 148). Убедљив пример за то је вапај једног идеолога староверског
покрета из XVII столећа: "Самого Христа Исуса в Иисуса превратили. Даже аминь на
амин переменили, того не ведая, что и малое бо се слово велику ересь содевает"
(курзив наш – К. К.) (Бороздин 1900, 32). Круто инсистирање на непроменљивости
лингвистичке норме, жестоко противљење било каквим интервенцијама у тексту
богослужбених књига, без обзира на њихову оправданост (о природи преводилачких
и преписивачких грешака у књигама предниконовског периода детаљније в. Смирнов
1971, 21-24), представљало је само једну од бројних манифестација отпора
"никонијанима" (како су старообредници називали припаднике већинске Цркве,
импутирајући им већ и самим овим пејоративним називом, образованим по аналогији
са називљем јеретичких покрета, типа "несторијани", "аријани" итд., јеретички
карактер њихових ставова): старообредници су, наиме, сматрали да је само једна
Црква – "Древноправославна", одн. старообредничка – чувар истине Православља и
прејемник светоотачких предања, док су остале Цркве (не само Руска него и Грчка и
др.) "погазиле" и "издале" ту истину и свештене традиције. За старообредничку свест
била је неприхватљива теза о могућности сапостојања равноистинитих форми
богопоштовања: по њиховој концепцији, истина мора постојати овде или тамо, али
не може бити присутна и тамо и овде, а посебно не може постојати свеједно где.
Спољашње, материјалне форме богопоштовања, укључујући сакрални језик и његову
норму, свештенорадње и др., за староверце - од почетка раскола па до данас - јесу
символички израз и одраз унутарњег богословског, мистичког, па и историософског
садржаја њихове доктрине. Проблем језика и ревизије превода додатно је потенциран
традиционално трепетним поштовањем књиге у средњовековној руској и култури
Pax Slavia Orthodoxa, а нарочито схватањем о неприкосновености богослужбених
књига, па и богонадахнутости сваке књиге која се тицала вере и хришћанског морала.
Чак и за преписивање таквих књига, којим су се бавили не само монаси него и
архијереји, а понекад и кнезови и кнегиње – "себ на спасенїе и отпущенїе
прегршенїй", "боѧсь скрыти талантъ свой по подобїю лениваго раба" - вековима
се сматрало да се оно врши "изволенїемъ безначальнаго Отца, поспшениемъ
сопрестольнаго Сына и наученїемъ Свѧтаго Духа" (формулације преузете из:
Калиганов – Полывянный 1990, 161-166). Стога не треба да нас чуди чињеница да су
и ранији покушаји ревизије богослужбених књига, иако фрагментарни по обухвату,
почев од св. Алексија, митрополита московског (1354-1378) и митрополита
Кипријана (1378-1406), до Максима Грка († 1556), који је због (оправданих и
валидних, по процени Стоглавог сабора из 1551) интервенција у преводима
литургијских текстова био оптужен за јерес, са апсурдним образложењем да
"бешчасти свете руске чудотворце, који се у светим књигама чувају" (Смирнов 1971,
23), и као такав тамновао пуних тридесет година, у руској средини доживљавани
трагично. Идеолози старообредништва посежу за сличним аргументима: "Ништа се
не сме изменити или допунити, него како су се спасавали пређашњи благочестиви
цареви и патријарси, тако и ми хоћемо"; "искривљавање" књига и обреда, по
мишљењу поборника "свештене старине", није ништа друго до "безумље", пошто је
"саборно посведочено да у тим књигама никаквог порока нема" (превиђа се већ
поменути став Стоглавог сабора из 1551), као и – исто као у случају Максима Грка "преузношење над светим угодницима, који преизобилно, попут звезда на небу, у
земљи Руској просијаше" (цит. према: Смирнов 1971, 61-62). У условима када је, како
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луцидно примећује П. Н. Миљуков, "један једини аз или једна једина тачка могла
представљати камен спотицања за целокупно 'богословље' староруског начитаног
црквењака", с обзиром на то да се вера за њега изједначавала са одређеним скупом
молитвених формула којима је приписиван некакав магијски смисао (Милюков 1994,
44), крупне нормативистичке интервенције и нова преводилачка решења неминовно
су изазвали буран протест. Додатни отежавајући фактор представљало је већ
традиционално одупирање "руске благочестивости" сваком грчком утицају, особито
након приклањања Грка Флорентинској унији, протумаченог као одступање од
"чистоте православља", а Никонова ревизија богослужења била је усмерена управо на
унификацију обредне праксе руске и грчке цркве (Успенски 2004)6. Упечатљив израз
ова идеја добија код протопопа Авакума, који у Тумачењима Псалама, као узгред,
отворено позива цара Алексеја Михајловича: "Вздохни-тко по-старому, как при
Стефане (Вонифатьеве) бывало, добренько и рцы по русскому языку: Господи,
помилуй мя грешнаго! А кириелейсон-от оставь: так ельняне говорят, плюнь на них!
Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек.[...] Как нас Христос научил (sic!), так и
подобает говорить. Любит нас Бог не меньше греков: предал нам и грамоту нашим
языком Кириллом святым и братом его. Что же нам еще? Разве языка ангельскова? А
нет, ныне не дадут, до общего воскресения..." (Замалеев – Овчинникова 1991, 159160). Управо нека текстолошка питања постаће (и остати до данас) крајеугаони камен
полемике између Никонових присталица и идеолога староверства (о њеном
историјату и најистакнутијим староверским полемичким списима в. Шахов 1998, 4461). Примера ради, у Символу вере у формулацији која се односи на Бога Сина
"рождена, а не сотворена" ревизијом је изостављен супротни везник а, чиме је, по
мишљењу старообредаца, ублажено противстављање рођености и створености, унето
у Символ вере ради опонирања следбеницима Аријеве јереси, одн. њиховом учењу да
је Бог Син творевина Оца, нижег реда у односу на Њега, а не јединосуштан са Њим; у
формулацији везаној за Царство Божије синтагма "несть конца" замењена је са "не
будетъ конца", чиме је, по мишљењу Никонових опонената, унета двосмисленост
која омогућава претпоставку да Царство Христово још није наступило Његовим
оваплоћењем, искупитељском жртвом на крсту и васкрсењем, него да ће до тога доћи
тек у некој далекој, неодређеној будућности; изостављено је именовање Духа Светога
"Господомъ Истиннымъ", како је стајало у древним богослужбеним књигама као
еквивалент грчком "τό κύριον", чиме је, по мишљењу старообредника, дошло до
редуковања смисла у односу на изворник. Или: у молитви Светоме Духу, у њеном
иницијалном делу, уместо "Царю небесный, Ятяшителю, Душе истинный" унета је
корекција: "Душе истины", чиме, по мишљењу опонената, Свети Дух постаје
"удеоничар", предикат неког ентитета вишег реда, некакве "истине" као општије
категорије у односу на ипостаси Свете Тројице. Посебно су иритирале неке измене
које су доводиле до бласфемичне двосмислености, попут оне из чина крштења:
"молимся Тебя, Господи, ниже да снидетъ с крещающимся духъ лукавый"
ревидирано је у: "ниже да снидетъ с крещающимся, молимся Тебя, духъ лукавый"
(у синодалном Требнику из 1915. године, приликом нове ревизије црквенословенске
норме, враћено је традиционално, предниконовско решење) (детаљније в. Шахов
1998, 45-49). Ипак, било је и примедби да је већина измена унета тек pro forma:
"Никон је одштампао исти текст, само другачијим наречјем: где је "церковь" била, ту
је сада "храмъ", а где је био "храмъ", ту је "церковь"; где су били "отроцы", сада су
6 Унификација није спроведена у потпуности, тако да и данас постоје бројне разлике у
богослужбеној пракси двеју средина (исп. Фундулис 2005, 211-217).
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"дяти", а где су били "дяти", сада пише "отроцы"; уместо "креста" је "древо"; уместо
"пявцы" - "пясносл овцы". Чиме је ово ново боље од оног старог, и шта то у старим
књигама представља јерес, и која је ту реч противна Божанственом Писму?" (цит.
према: Милюков 1994, 51). Након изрицања анатеме старообредницима 1666-67.
године њихови ставови према измењеној језичкој норми и тексту богослужбених
књига се радикализују, категорички се одбацује црквено богослужење и домаћа
молитва по њима (чак и у оквиру "јединоверја"), што налази одраза у текстовима
служби и староверском типику уопште, као и у тексту и правилима индивидуалне
(тзв. келејне) молитве (исп., на пример, Сынъ церковный 1995-96; Малый домашний
уставъ 1997; Молитвенникъ 1988). У условима социјалног и културног
изолационизма старообредници стварају и током три и по минула столећа брижљиво
негују своју алтернативну културу са низом само њој својствених реалија, свој
алтернативни кодекс вербалног и невербалног комуникативног понашања, свој
самобитни социјални символизам. Управо то пружа основу за сагледавање
старообредништва као лингвокултуролошког поља и уочавање специфичности
лингвокултурема које га конституишу на свим нивоима језичке организације7.
Најбогатији материјал за овако конципирану анализу налазимо на плану прозодије,
графије са ортографијом, лексике (ономастике и лексике реалија), паремиологије са
афористиком, као и категорија комуникативног понашања8.
Ниво ритмичке и прозодијске организације сакралног текста. У свакој
развијеној литургијско-појачкој култури и традицији пониклој на темељу
византијског осмогласја, укључујући и старообредничку, присутна су три основна
типа интонирања богослужбеног текста: псалмодија, псалмодијско појање и
мелизматско појање. Под псалмодијом се подразумева специфично читање
богослужбеног текста, први ступањ његове вокално-мелодијске организације који се
базира на усредсређивању на једном тону, што лишава чтеца могућности да избором
интонационих конструкција и средстава изражајног читања по свом нахођењу
придаје тексту молитве дозу субјективности као одраз властите емоционално-ескпресивне реакције на његов садржај; тиме се наглашава заједнични, саборни карактер
молитве. Црквена псалмодија одриче се стандардних интонационих конструкција
прихваћених у језику опште употребе, али уједно ствара претпоставке за настанак
нових, вокално-мелодијских интонација, адекватних одређеним стањима људскога
духа. О овоме је писао још Блажени Августин: "Сваком од наших душевних покрета
својствене су и само су за њега карактеристичне одређене модулације (интонације) у
гласу онога који говори или који поје, и те модулације благодарећи некаквом
тајанственом сродству изазивају одређена осећања" (цит. према: Иларион
Керченский 2002, 9). Тако је свака вокално-мелодијска интонација која се примењује
при читању молитвословља уједно и репрезентант одређеног духовног стања. Ово
важи и за следеће, више ступњеве ритмичко-мелодијске организације сакралног
текста – псалмодијско и мелизматско појање (прво, са израженијим присуством
музичког елемента, тзв. "попевањем", примењује се при преношењу одломака из
Јеванђеља, апостолских посланица или паримија, а друго, са доминацијом музичког у
односу на вербални елемент - при појању богослужбених химни, "изражавајући
7 Анализа је доминантно фокусирана на руски језик, али неминовно узима у обзир и материјал
црквенословенског језика као битне конституенте старообредничке културе.
8 Подробан опис специфичности вербалног и невербалног комуникативног понашања
старообредника-"поповаца" (чланова Руске старообредничке православне цркве) према
методологији разрађеној у: Стернин 2000) дајемо у раду: Кончаревич 2006.
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искуство богослужења као реалног додира са трансцендентним, улажења у
надсветску реалност Царства" - исп. Шмеман 1983, 92-93). Систем осам гласова
(четири аутентична и четири плагална), на којем се поју све богослужбене мелодије,
а који је у руској традицији изграђен на темељу народног појања, такође има свој
сасвим одређен и смисаони, и духовно-емоционални садржај. Сви побројани нивои
ритмичко-мелодијске организације сакралног текста имају иконички карактер
(литургијско појање и читање иконизује ангелско славословље) и предмет су
канонске регулативе (Карелин 2004, 380-385).
На нивоу ритмичке организације сакралног текста приликом мелизматског
појања у старообредника пажњу заслужују две изразито културолошки маркиране
појаве. Прва се везује за надопуњавање недостајућих слогова текста према
мелодијској контури одломка који се поје условним асемантичним слоговима ("а-нене", "ха-бу-ве", "те-ри-рем", већ у зависности од конкретне средине). У руској
појачкој традицији веома дуго су се држале такозване "анененајке", које су и дан
данас присутне у старообредничкој пракси (тзв. "анененайки, аненашки, ненейнаки,
ненайки"). Њихова примена везује се за ситуације када је потребно обезбедити
дуготрајност појања одређеног краћег текста: тако, рецимо, на почетку свеноћног
бденија свештеник са кадионицом обилази читав храм, да би затим читао
установљене молитве, стојећи пред царским дверима. За то време појци треба да нађу
начин да испуне паузу, односно да кратки псаламски текст поју довољно дуго како
би појање у потпуности "покривало" кађење. Ни у грчком, ни у црквенословенском
језику слоговни комплекси "а-не-не", "ха-бу-ве", "те-ри-рем" не поседују никакво
значење. Додуше, било је покушаја од стране староверског епископа уралског
Арсенија Швецова да се појање "а-не-не" доведе у везу са грчким придевом "άνηβος"
(=млад), те да се из ове аналогије изведе закључак да се уметањем поменутих
слоговних комплекса интензивира, 'подмлађује', стално изнова обнавља" смисао
молитве; или, у народној традицији појавило се веровање да је певушењем тих
слогова Пресвета Богородица успављивала Богомладенца Христа у колевци.
Противници ових интерполација истицали су управо аргумент да у молитвама Цркве
не сме бити речи, па ни слогова лишених смисла. Такође се указивало на случајеве
када уметање ових асемантичних слогова мења смисао текста, рецимо, при појању
103. псалма, које би у изведби о којој је реч гласило овако: "Всяческая исполнится
благости. Слава Ти, Господи, а-не-не-не-на-не-не-не-не-на-ни, а-не-не-не-на-не-нене-не-на-ни, а-не-не-не-на-а-ни, сотворившему вся", што се на слух може реципирати
управо као супротстављање, контраст: "а не сотворившему вся", што имплицира
негирање или својеврсно ограничавање творачке силе Господа, дакле, оглушење о
постулате православне догматике (исп. Вургафт - Ушаков 1996, 26-27). Друга
културолошки маркирана појава у области ритмике појаног црквенословенског
текста у старообредничкој пракси односи се на вокализацију полугласника у слабој
позицији у циљу добијања додатних слогова који ће омогућити лакше праћење
мелодијске контуре богослужбене песме и боље усаглашавање вербалних и музичких
акцената. Ова пракса тзв. хомонијског изговарања (рус. наонное пение, хомовое
пение, раздельноречие) врхунац достиже у руској средини током XVI и прве
половине XVII века, а односила се искључиво на мелизматско појање (није била
присутна при псалмодији нити при псалмодијском појању). Напуштена је после
дуготрајних диспута управо из разлога што је вокализација (по моделу ь → е, ъ → о,
али у неадекватној позицији) доводила до измене значења речи или искривљавања
њихове фоничне слике до непрепознатљивости (типа: дьнесь – денесе, вьсехъ –
весехо, азъ – азо, Христосъ – Христосо, Съпасъ - Сопасо). Тако се, од 40. година
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XVII века, почиње прелазити на праксу тзв. "наречного" ("истинноречного,
новоистинноречного") појања, што је дефинитивно потврђено одлукама цара
Алексеја Михајловича из 1652. и Сабора 1666-1667. године. Након раскола и
изрицања анатеме противницима патријарха Никона, део старообредаца вратио се на
стару праксу хомонијског мелизматског појања "на онъ"; до данас се она одржала
само међу неким фракцијама "беспоповаца" - старовераца који не признају
свештенослужитеље, свете Тајне и обреде Цркве (Вургафт-Ушаков 1996, 179-180).
Графијско-ортографски ниво. И црквенословенски и руски графијски
систем одликује се снажном културолошком маркираношћу (исп. Кончаревић 2006).
За сагледавање специфичности црквенословенске, а потом и руске графије у
староверској средини од значаја је чињеница да је у средњовековној руској и култури
Pax Slavia Orthodoxa графемама, вероватно због става о богонадахнутости њиховог
порекла, придаван атрибут светости, па се чак сматрало и да свака графема има своју
иманентну семантику, независну од њеног назива (ово учење посебно је развио
Константин Костенечки – исп. Мечковская 2000, 6). Било каква промена у систему
графије у масовној свести доживљавана је веома болно9. За старообреднике прво
искушење ове врсте долази недуго након раскола у Руској цркви, након графијске
реформе Петра Великог из 1708. године, када избор типа слова – традиционалне
црквенословенске ћирилице или "грађанског шрифта" – постаје визуелни чинилац
разграничења црквене и секуларне, али и јелинско-православне и римско-европске, и
најзад, не на последњем месту, старообредничке и новије руске традиције. Иако је
првобитно заговарао реформу графије црквенословенских слова и састава саме
азбуке, Петар је од ове идеје одустао, свестан да би у круговима Цркве она била
схваћена као "одрицање од православног славјано-јелинског благочашћа" (Живов
1996, 53), међутим, реализовао ју је при конципирању грађанског типа азбуке, у
настојању да изгледом графема, уобличених по моделу латиничне писмовне верзије
"antiqua", њиховим саставом и ограничењима у писању надредних знакова истакне
латинофилску оријентацију нове руске државе (а у позадини ове идеје налазило се
поимање Русије као наследнице Римске империје, њене војничке славе и империјалне
моћи). У таквим околностима у староверској средини, у којој је проценат писмености
био далеко виши него у другим слојевима становништва (Шахов 1998, 108), не само
што се љубоморно чувала црквенословенска графија, на којој су се писале и
штампале и сакралне, али и друге књиге и периодична издања, него су конструисани
и њени посебни варијетети, попут гуслицког (код старообредаца-поповаца) и
поморског писма (међу беспоповцима) (Вургафт-Ушаков 1996, 82), али и тајни,
шифровани начини писања ("тарабарская грамота"10), неопходни за потребе
9 Таква је, примера ради, била Константинова реакција на губљење слова , премда је ова
графема од самог почетка била сувишна у односу на фонетско-фонолошки систем
старословенског језика, а сам графијски систем у представама средњовековног језикословља
био је персонификован, односно схваћен као пандан људском свету: сугласници су
упоређивани са мушкарцима, самогласници са женама, надредни знаци (титле, акценатски
знаци) представљали су својеврсне "свештене одежде", тј. украсе слова, "пајерок" (врста
апострофа, присутан у функцији обележавања јоте уместо графеме ъ на граници између
префикса и корена) је поиман као "стражар", "чувар" или "сведок", па отуда не треба да нас
чуди чињеница да је изузимање сваког слова из азбуке доживљавано трагично - као смрт
људског бића или лишавање неког телесног уда (Мечковская 2000, 6).
10 У савременом руском језику задржао се фразеологизам "тарабарская грамота" са значењем
"что-либо недоступное пониманию, в чем трудно разобраться", али се у најрелевантнијем
фразеолошком речнику не објашњава његова етимологија (А. И. Молотков, Фразеологический
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преношења порука међу староверцима у условима репресалија од стране државе и
већинске Цркве (исп. Мельников-Печерский 1989, 2, 20). Занимљиво је да је још
један семиотички систем – неумска нотација (рус. крюки, знамена) међу
старообредницима доживљаван као свет не само због своје древности, "освештаности
употребом", него због мишљења да он није људска творевина. Рецимо, крајем 20-х
година XIX века забележен је овакав вапај једног "наставника" (старешине цркве или
богомоље "беспоповаца" и заједнице верника окупљене око ње), из Покровске капеле
- првог молитвеног дома брачних беспоповаца у Москви: "Заборавише малодушни
хришћани неумске знаке, по којима сами анђели поју, поклекнуше пред душегубним
нотним појањем" (курзив наш) (Милюков 1994, 92).
Поштовање ортографске норме црквенословенског језика такође је
традиционално представљало атрибут ортодоксије и ортопраксије. Отуда, рецимо, у
древним требницима налазимо специјалне разрешне молитве за преписиваче који
исповеде да су "сагрешили преписујући свете и божанствене списе светих апостола и
Отаца по својој вољи и по неукости својој, а не како је писано" (Успенский 1996, 56),
отуда и готово неизоставна самооправдавања преписивача и упућивања молби
будућим читаоцима да буду снисходљиви због могућих омашки, јер "не писа Дух
Свети, већ рука грешна"11. Заиста, оглушење о ортографску норму, у случају
непоштовања диференцијалног принципа црквенословенске ортографије, могло је
довести до крупног комуникативног неспоразума са далекосежним импликацијама
(довођење чистоте вере у питање). Класичан пример је писање титле (са
контракцијом вокала е) у речи }áгˆÌглъ (изговара се: angel) у значењу бестелесног бића
које служи Богу, анђела, или одсуство титле и писање е - áггелъ (изговор: aggel), у
значењу бестелесног бића отпалог од Бога које служи сатани (отуда у Јеванђељу по
Матеју гл. 25, ст. 41 налазимо: Идите ° мене, проклѧтїи, во +гнь вчный,
ûготованный дїаволу и áггел-мъ ег-). Свака измена традиционалних ортографсловарь русского языка. Москва, 1967, 117). Занимљиво литерарно сведочанство о употреби
овог шифрованог писма међу староверцима налазимо у роману "У планинама", чији је аутор П.
И. Мељников (псеудоним Андреј Печерски, 1818-1883), одличан познавалац староверске
културе. Јунакиња романа матушка Манефа, која живи у удаљеном планинском скиту, добија
писмо из Петрограда, у коме се између осталог каже (писмо наводимо у транслитерацији на
савремену руску графију): "Пречестной матушке Манефе о еже во Христе с сестрами
землекасательное поклонение. [...] С превеликим прискорбием возвещаем вам, что известный
вам человек в прошедший вторник находился во едином месте и доподлинно узнал о бурях и
напастях, хотящих на все ваши жительства восстати. И та опасность немалая, а отвратить ее
ничем не предвидется. Велено по самой скорости шо шле лтыки послать, чтоб их ониласи и
шель памоц разобрать и которы но мешифии не приписаны, тех бы шоп штылсак" (шифриране
фрагменте означили смо курзивом). Ако се зна да се овај систем шифрирања заснивао на
замени консонантских графема по принципу щ → б, ш → в, ч → г, ц → д, х → ж, ф → з, т →
к, с → л, р → м, п → н, значење поруке је следеће: "Велено во все скиты послать, чтобы их
описать и весь народ разобрать, и которы по ревизии не приписаны, тех бы вон выслать".
(Мельников-Печерский 1989, т. 2, стр. 20).
11 Исп., примера ради, запис у Хлудовском паримејнику (Бугарска, XIV век): "Молим вас,
часни оци, свештеници и ђакони, и сви који будете читали ову књигу: читајте и исправљајте,
али не проклињите. Јер као што је мед чак и на горкој кори сладак, тако и речи Божије, макар
биле написане грубо и нетачно, остају Божије и спашће све оне који их прочитају. Јер не писа
Дух Свети, но рука грешна. А када завршите читање, помјаните мене грешнога и родитеље
моје, а вас да прости Господ Бог и у овоме веку и у будућем" (Калиганов – Полывянный 1990,
164).
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ских решења доживљавана је и као атак на верска убеђења12. Приликом ревизије
богослужбених књига у доба патријарха Никона дошло је до прихватања извесних
ортографских новина, од којих је највише полемика у старообредничкој средини
изазвала промена начина писања имена Спаситељевог (Іисусъ уместо
традиционалног Ісусъ), изазвана тежњом ка унификацији са грчком ортографијом
(Ιησούς). Огорчене распре између никонијанаца и старообредника биле су додатно
подстакнуте учењем о мистичкој сили имена Исусовог13, тако да је не једном изнета
тврдња да се у ортографски измењеном имену поштује и измењена суштина (рецимо,
св. Димитрије Ростовски оптуживао је старообреднике да се не моле Сину Божијем,
другој ипостаси Свете Тројице, него некаквом "равноухом" бићу, доводећи
староруски начин писања Ісусъ у семантичку везу са грчким лексемама са значењем
"равный" и "ухо", након чега је уследила такође иронична реакција са друге стране –
исп. Шахов 1998, 46). Ипак, несугласице ће временом бити превазиђене, и
староверци ће у знаменитој "Окружној посланици" из 1862. признати истозначност
12 Рецимо, у време деловања трновско-ресавске школе и реформе ортографије која се везује за
име бугарског патријарха Јефтимија (XV век), а која је била усмерена на рестаурацију оних
одлика древног црквенословенског начина писања што су се постепено спонтано губиле под
утицајем измена у фонетско-фонолошком систему живих колоквијалних језика са којима је
средњецрквенословенски језик функционисао по принципу комплементарности (диглосије) –
српског, бугарског, руског и др., ортографске грешке сматране су већим злом од лексичких
нетачности или неуспелих преводилачких решења. Тако, Константин Костенечки, Јефтимијев
ученик и, по Јагићевом одређењу, фанатични присталица његове реформе, придавао је
употреби графема вероисповедни значај. "Претећи анатемом, Константин је грешке у писању
повезивао са падом у јерес, идентификујући на тај начин ортографију и ортодоксију", наводи
Н. Б. Мечковска, илуструјући ово своје запажање неколиким примерима који упечатљиво
илуструју неконвенционалну рецепцију језичког знака – графеме. "У писању единороднiи
уместо единородныи Константин не види просто мешање слова Ы и I (у целини типично за
српску и бугарску редакцију црквенословенског језика), него јерес (јер единородныи јесте
облик сингулара., а единороднi – плурала, при чему се овде говори о Исусу Христу, који је, по
Јеванђељу, био единородным, одн. једини Син Божији): Единем симь писменем [...] являеши
несториеву ересь в две лици Бога секуща" (детаљније в. Мечковская 2000, 6).
13 Ово учење, које својим коренима сеже у златно доба исихазма, почетком ХХ века на руском
терену изазваће још једну лингвокултуролошки релевантну појаву – имјаславије (имяславие),
учење развијано у руским манастирима на Атосу и у скитовима Кавказа, по коме име Божије и
име Исуса Христа као друге ипостаси Свете Тројице имају божанску моћ, тако да је у време
молитвеног призивања Бог нераздељиво присутан у Своме имену. Имјаславију су се
супротставили рационалистички настројени монаси-интелектуалци (имяборцы), сматрајући да
ова доктрина значи "обожавање" гласова и слова, па су је зато и називали "имябожническая
ересь". Званична Црква такође је заузела критички став према овом учењу, увидевши његову
заблуду у идентификовању имена Божијег и Његове суштине, стављању знака једнакости
између имена и Именованог (Лепахин 2002, 177). Православно гледиште на ово питање
исказаће доцније о. Павле Флоренски, учећи да «име Божије јесте Бог; али Бог није име.
Суштина Божија је изнад енергије Његове, иако та енергија изражава суштину Имена Бога»
(Флоренский 1988, 73), као и о. Сергије Булгаков, који развија концепцију о имену Божијем
као вербалној икони, која је, као и свака икона, призвана да антиномијски открива и уједно
скрива суштину Божију (Булгаков 1953, 191-195). Преглед патристичких (св. Симеон Нови
Богослов, св. Марко Ефески, св. Нил Мироточиви, св. Пајсије Величковски, св. Игнатије
Брјанчанинов, св. Теофан Затворник) и тумачења савремених теолога (еп. Калист Вер,
архимандрит Јефрем Филотејски) везаних за ово питање в. у књ.: Моћ имена. О молитви
Исусовој. Цетиње 1997.
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оба начина писања: "Владајућа руска Црква, каогод и грчка, не верује у неког другог
Бога, него у истог оног у кога и ми верујемо; и зато, иако ми изговарамо и пишемо
име Спаситељево Ісусъ, на писање и изговарање Іисусъ не усуђујемо се да хулимо"
(цит. према: Милюков 1994, 56). У масовној свести (међу мирјанима, тј. у редовима
лаиката) ове полемике нису наишле на већи одјек; традиционално писање имена
Исусовог у народу ни у јеку најжешћих спорова неће попримити негативну
маркираност, о чему сведочи, између осталог, и финале чувене поеме
"Дванаесторица" Александра Блока, где испред оних који ће променити свет победно
корача "державным шагом, [...] / впереди – с кровавым флагом, / и за вьюгой
невидим, / и от пули невредим, / нежной поступью надвьюжной, / снежной россыпью
жемчужной, / в белом венчике из роз / впереди - Исус (не Иисус! - прим. наша)
Христос"14. Блиска овоме била је и полемика вођена међу староверцима око
титлованог писања имена Исусовог: диспути око тога треба ли се поклањати крсту на
коме се налази натпис I.N.Ц.I. (Iсусъ Назарянинъ Царь Iудейский) отпочели су у
Руској цркви одмах након преломног Сабора 1666-1667. Неки поборници "старе
вере", на челу са архиђаконом Игнатијем из Соловецког манастира, аутором "Књиге
о титли на Крсту Христовом", овај начин скраћивања имена Исусовог назвали су
иронично "титла Пилатова" и прокламовали као једино исправно писање I. Х Ц. С.
(Iсусъ Христосъ Царь Славы). У доцнијој пракси староверци који прихватају
свештенство (поповци) признали су оба начина писања исправним и једнако
вредним, док су се беспоповци поделили на "титловце", који су признавали натпис
I.N.Ц.I., и њихове опоненте из редова московских и петроградских федосејеваца
(Вургафт – Ушаков 1996, 282-283). У вези са ортографском нормом истаћи ћемо и то
да се староверци и данас у својим богослужбеним књигама придржавају правописних
решења прихваћених пре Никонове реформе, а исто важи и за правила транскрипције
антропонима и топонима (нпр. Алимпий ум. савременог стандарда Алипий, Иоаникий
ум. Иоанникий, Киприян ум. Киприан, Кирил ум. Кирилл, Сава ум. Савва, Саватий
ум. Савватий, Еросалим ум. Иерусалим), као и за транскрипцију и творбенограматичку адаптацију апелатива грчког порекла у староверским издањима (антимис
ум. антиминс, стихера ум. стихира, акафисто ум. акафист и сл.).
Ономастички ниво. У овој области специфичности староверске средине у
односу на већинско руско православно становништво уочавају се како у категорији
индивидуалних - у погледу услова наречења имена и у погледу репертоара
крштењских и монашких имена15 – тако и у категорији групних антропонима. Међу
члановима Руске православне цркве је све до ХХ века владао обичај да дете
приликом крштења добије име Светитеља чији се спомен прославља онога дана када
је дошло на свет. Име се није бирало, већ се аутоматски давало по овоме принципу,
како би антропоними наведени у календарима били што равноправнији; додуше, тај
се благочастиви обичај највише држао у нижим и средњим слојевима (Унбегаун
1989, 327). Редослед по коме су имена наведена у месецословима утицао је на
фреквентност појединих имена, пошто су се чешће давала имена која се најпре
наводе за одређени дан (Суперанская 1973, 219-220). Староверци су дечацима давали
име Светога који се помињао осмог дана по рођењу (дакле, према црквеном правилу),
док су за девојчице увели новину давања имена Светитељке која се помиње у осми
14 Цит. према: А. Блок, Стихотворения и поэмы. Москва 1983, 177.
15 Доста добра представа о структури индивидуалних антропонима у староверској средини
може се стећи и на основу енциклопедијског речника староверства (Вургафт – Ушаков 1996).
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дан пре рођења (Унбегаун 1989, 327). Друга специфичност староверског
антропонимикона – присуство у њему личних имена која су међу већинским
православним становништвом била нискофреквентна, па и раритетна - проистекла је
из држања архаичних традиција у давању имена, како крштењских, тако и монашких,
што је свакако израз и одраз наглашене традиционалности и свесног
самоизолационизма староверске културе: тако, у роману П. И. Мељникова "У
шумама", који Г. Виноградов карактерише као "најоригиналнији етнографски роман"
у руској књижевности (Виноградов 1936, 341), а чија је фабула лоцирана у
староверску средину, налазимо антропониме Манефа, Анафролија, Мавра,
Платонида, Назарета, Виринеја, Фелицата, Перфил, Спиридоније, Салантије и сл.,
изузетно ретке код осталог становништва. Најзад, разлике између две средине –
већинске и староверске - у оквиру јединственог фонда календарских имена изводе се
и из неједнаке асоцијативне и фонске вредности антропонима: тако, у свести
просечног староверца име Амвросије асоцираће се са првим старообредничким
митрополитом, родоначелником Белокриницке јерархије, Федосја (од канонског
Теодосија) са легендарном бољарком Морозовом, верном следбеницом протопопа
Авакума, канонизованом у Древноправославној цркви у чину свете
преподобномученице, Даниил – са најпознатијим носиоцима тога имена у
староверској средини: Авакумовим саборцем, канонизованим (у чину исповедника)
протопопом из Костроме, затим са монахом Данилом Викулином (†1733), оснивачем
касније бројне и утицајне старопоморске фракције беспоповаца, као и са чувеним
местобљуститељем московског престола епископом Данилом (†1912), што код
чланова РПЦ изостаје због другачијег карактера њихових фонских знања.
Напоменућемо да је читав низ староверских фракција назван по именима својих
утемељитеља: ароновци, андрејевци, даниловци, јевтимијевци, јоасафовци, јовци
(јовити), климентовци, федосејевци, филиповци, што је такође појава без аналога у
већинској православној средини. Када је реч о групним антропонимима, разлике се
највише уочавају у знатно мањем присуству међу староверцима једне посебне
категорије презимена – презимена клира, вештачки насталих у већинској Цркви у
раздобљу од краја XVII столећа и током наредна два века. Ова презимена (типа:
Вознесенский, Петропавловский, Назаретский, Иконостасов, Благонравов, Добровольский, Добролюбов, Простосердов, Смиренномудренский) била су међу припадницима свештеничког сталежа у РПЦ прихватана уместо већ постојећих, или би их
појединци без презимена задобијали приликом ступања у богословске школе. А како
православно свештенство заснива породице, њиховим потомцима оваква вештачка
презимена прелазила би по праву наслеђивања (Унбегаун 1989, 169-181). У
староверској средини носиоци оваквих презимена били су искључиво "пребегли
свештеници" (канонски рукоположени у РПЦ, али прешли у староверство) и њихови
потомци, као и потомци свештеника већинске Цркве који су пришли староверцима.
Поред антропонимије, у старообредничкој средини културолошки је
маркирана и топонимија. Бројни топоними асоцирају се са значајним духовним и
културним центрима старообредништва (Рогожа, Рогошко гробље у Москви –
духовни и административни центар РПСЦ, где се налази резиденција митрополита
московског и све Русије, Иргиз – комплекс на левој обали реке Велики Иргиз,
сачињен од пет манастира, где је двадесетих година XIX века живело око три хиљаде
монаха и монахиња, Вига – велики скит поморских беспоповаца, такође са преко три
хиљаде становника, Гуслици – село у Подмосковљу у коме су се од XVIII века
преписивале књиге у карактеристичном "гуслицком" маниру, итд.), историјским
догађајима (Пустозјорск – место прогонства протопопа Авакума, Соловецки
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манастир – чувена буна монаха привржених "старој вери" и опсада манастира 166876, Бела Криница – руско село у Буковини где је основан манастир у коме је 1846.
босанско-сарајевски митрополит Амвросије пришао староверцима, чиме је створена
основа за рукополагање властитог свештенства, и који ће служити као резиденција
првих старообредничких архијереја), или са неким учењима, представама, митовима
изнедреним у староверској средини (Беловодје – легендарна земља на Истоку, негде у
планинама Тибета или у Јапану, где се сачувало древноправославно благочашће са
благоверним царем и светим патријархом на челу; многи староверци су лутали по
свету у потрази за том "обећаном земљом" све до друге половине XVIII века, а било
је и злоупотреба – сакупљања новчаних прилога за "беловодску јерархију" - исп.
Смирнов 1971, 165-166; Вургафт – Ушаков 1971, 44).
Лексички ниво. При лингвокултуролошкој анализи лексике која опслужује
сферу старообредничке културе, а која у идеографском смислу представља веома
разгранат и културолошки хетероген систем16, потребно је обратити пажњу на
неколико момената: 1. појаве лексичке нееквивалентности и фонске непотпуне
еквивалентности, 2. историзме и 3. лингвокултуролошки маркиране лексеме са
унутарњом формом.
Нееквивалентна старообредничка лексика означава реалије и појаве
карактеристичне искључиво за ово усмерење руске православне духовности.
Упоређивањем старообредничке лексике са јединицама руског вокабулара коjе
осплужују сферу православне вере и Цркве долазимо до следеће типологије односа
према врсти нееквивалентности (исп. Томахин - Фомин 1986, 254-256):
1. Денотативна нееквивалентност (лексема из старообредничке културе
односи се на предмет, појам или ситуацију потпуно непознате већинској
православној култури): овакви примери најзаступљеније су у тематским групама
"годишњи богослужбени круг" (праздники Св. свмуч. и исповедника Аввакума
Юрьевскаго, Св. преподобномуч. Феодоры, Св. муч. Феодора и Луки, Св. свмуч. и
исповедника Даниила Костромского), "дом, обиталиште, исхрана" (ручное кадило /
кацея, торжищно брашно), "одежде свештених лица" (скуфья, схима, длинная
рубашка, кафтан, кафтырь, подсхимник, надгрудник, лестовка, подручник),
"црквена уметност" (наречное пение (истинноречие, новоистинноречие), наонное
пение (хомония, хомовое пение, раздельноречие), знаменный распев, путевой распев,
анененайки (аненашки, нененайки, ненайки), хабува), "богослужење Цркве" (начал
(малый, большой; прощальный, общительный), приходные и исходные поклоны
(семипоклонный начал); сугубая аллилуия; Великий Нефимон), "устројство Цркве"
(большак (киновиарх), большуха (начальная матка), наставник, начетчик
(начетчица), канунница), "органи црквене власти" (Освященный Собор Русской
Православной Старообрядческой Церкви; Российский Совет Древлеправославной
Поморской Церкви), а читава једна тематска група - "староверски правци и њихова
подела" - садржи искључиво лексеме потпуно непознате култури са којом се врши
поређење (поповцы – австрийцы (Белокриницкое согласие), окружники,
неокружники; единоверцы; ветковцы (беглопоповцы) - диаконовское согласие,
лужковцы, тульское согласие, бугровцы; беспоповцы - федосеевцы, аристовы,
титловцы, тропарщики, даниловцы, филипповцы, адамантовы, аароновцы,
поморцы, старопоморцы, новопоморцы, самокрещенцы, рябиновцы, дырники,
мелхиседеки, странники (бегуны), средники, часовенные; нетовцы - отрицанцы,
подначальники, староспасовцы, новоспасовцы, отрицанцы, немоляки). Најслабије је
16 Најпотпунији преглед лексике старообредништва в. у: Вургафт – Ушаков 1996.
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нееквивалентност репрезентована у тематским групама које означавају реалије
присутне у колективној свести свих носилаца руског језика, где је модификација у
складу са припадношћу већинском или мањинским црквеним организацијама готово
изостала ("материјални и духовни свет", "емоционалне, волитивне и интелектуалне
радње и стања", "односи међу људима").
2. Денотативна еквивалентност уз неједнако језичко означавање (реалија је
присутна у обема културама, али у једној од њих не поседује свој посебни језички
израз). Лексеме из ове подгрупе углавном имају конкретно, најчешће предметно,
каткад и процесуално значење, а дистрибуирају се углавном по тематским групама
"православна уметност", "храм и његово устројство". Таква је, примера ради,
синтагма наречное пение (истинноречие, новоистинноречие), која означава стил
псалмодијског читања и изговарања текста при мелизматском појању супротстављен
вокализацији полугласника у слабом положају, тзв. хомонији. У већинској култури
посебно језичко означавање овог стила је изостало из једноставног разлога што у њој
не постоји опозиција о којој смо говорили (наречное пение се подразумева и као
такво нема свој засебан израз). Или: обичај да се над крстом крај гроба преминулог
поставе две укрштене даске или брвна, образујући неку врсту "крова", постоји и код
већинског и код старообредничког становништва, али код старовераца тај заклон има
и свој посебан назив – намогильник, голбец, голубец, који је међу већинским
становништвом пао у заборав.
3. Функционална сличност различитих реалија, нпр. лестовка (старообр.) –
четки (већински правосл.), кацея – кадильница, крюк – нота, схима – аналав, длинная
рубашка – власяница, кафтан – ряса, кафтырь – камилавка, подсхимник – кукуль,
надгрудник – апостольник, Освященный Собор РПСЦ – Священный Собор РПЦ,
великий земной поклон - метания, дыра - икона итд.
4. Функционална различитост истих или сличних реалија, нпр.
семипоклонный начал (старообр.) – метания (већински правосл.), семипоклонный
начал – приветствие (в гостях), наставник – священник, большак – игумен, итд.
Лингвокултурологија посебно занимање показује за фонску лексику,
сачињену од јединица које на појмовном плану имају еквиваленте у другој култури,
али се не подударају на семантичко-асоцијативном плану: у свести припадника дате
културе те се лексеме асоцирају са извесним екстралингвистичким - историјским,
етнографским, амбијенталним итд. знањима или показују посебну емоционалноекспресивну маркираност, при чему је битно нагласити да фон није сачињен од
индивидуалних асоцијација, већ је то "одлика језика, појава масовне, друштвене, одн.
језичке свести" (Верещагин-Костомаров 1983, 58). Рецимо, лексички фонови речи
скит у староверској и већинској руско-православној средини нису потпуно
еквивалентни, с обзиром на различитости у погледу њиховог функционисања,
структуре, састава (скит је код старовераца подразумевао или насеље у близини
каквог манастира где су се настањивале особе оба пола, пре свега монаси и
монахиње, својеврстан манастирски метох, или било какво тајно друштво
старообредника-лаика, званично регистровано као фабрика, предузеће, приватна кућа
и сл., док се код већинског православног становништва скит асоцира искључиво са
посебним видом монашког општежића у малој заједници). Или: догматик у обе
културе означава посебан жанр богослужбених песама у којима се, заједно са
похвалом Пресветој Богородици, износи тумачење догмата о оваплоћењу Бога
Логоса и о сједињењу две природе – божанске и људске – у Господу Исусу Христу
као другој Ипостаси Пресвете Тројице, а пева се на вечерњу - на крају стихира на
Господи воззвах и на стиховњи. Специфичност старообредничке културе, посебан
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историјски фон овог химнографског термина, састоји се у: 1) појању догматика по
неумској нотацији, строго унисоно, без хармонизације (не полифоно) и на другачије
мелодије у односу на богослужење РПЦ, 2) познавању текста и мелодије догматика
од стране ширег круга верника, њихово често појање не само у храму и 3)
асоцијација на прогоне старообредаца у XVIII и XIX веку, када су, полазећи на
робију или у изгнанство, они масовно певали догматик четвртог гласа "Подаждь
утешение Своим рабом, Всенепорочная". Или: староверци лексему акафисто
(редовно у овом облику, а не акафист, као у РПЦ) асоцирају искључиво са акатистом
Пресветој Богородици и неколицином дела овога жанра црквеног песништва која су
се употребљавала пре раскола, док припадници РПЦ знају за далеко већи број
акатиста, писаних по обрасцу "Взбранной Воеводе" у част многих Светих, неретко и
обједињених у посебне зборнике – акатистнике, непознате старообредничкој
култури.
Са лингвокултуролошког становишта пажњу привлаче и историзми везани
за староверску традицију: такви су, примера ради, гари (из времена настанка покрета)
- самоспаљивање изазвано апокалиптичким предвиђањима и доктрином о зацарењу
антихриста у видљивом свету, двоеданы / записные старообрядцы (из доба Петра
Великог) - регистровани старообредници који су због свог отвореног верског
изјашњавања (при пописима становништва и сл.) били у обавези да све пореске и
друге финансијске обавезе плаћају у двоструком износу у односу на остале грађане
Русије, окружники и неокружники (из 60. и 70. година XIX века) – присталице и
противници "Окружне посланице" (1862), чији је аутор био И. Г. Кабанов-Ксенос, а
коју је својим потписом озваничио један део Белокриницке јерархије. Има и
случајева да је у једној култури (већинској православној) одређена лексема
историзам, док се у другој (старообредничкој) она активно користи: знаменное пение,
демественное пение, крюки (знамена), анененайки, подручник, торжищно брашно,
правский (крест, икона, книга), итд.
Речима са унутарњим обликом, чији се буквални смисао формира од
значења коренских и афиксалних морфема у њиховом саставу, такође се изражавају
колективне
представе
и
фонска
знања
занимљива
са
становишта
лингвокултуролошких испитивања. Међу лексемама које именују реалије из
старообредничке културе уочавамо да има доста оних чија је семантика видљива са
синхронијске тачке гледишта и стога културолошки информативна за данашње
носиоце језика, нпр. поповцы, беспоповцы, беглопоповцы, единоверцы, странники,
нетовцы-отрицанцы, самокрещенцы, начал, подручник, али има и случајева где је
унутарња форма "удаљенија", одн. разоткрива се једино понирањем у етимологију
речи, разуме се, са истовременим реконструисањем културолошко-историјског фона:
дырники – чланови беспоповске фракције који се нису поклањали иконама,
сматрајући да су оскврњене од јеретика, него су се молили окренути ка истоку, гледајући кроз рупу (дыра) у зиду на источној страни свога дома (по неким сведочанствима, припадника ове фракције још има у средишњем Сибиру); хомовое пение, хомония
– појање са изговарањем полугласника као пуних вокала у било којој позицији (назив
потиче од изговарања аористног наставка за 1. лице множине – хомъ као – хомо:
согрешихомо, беззаконовахомо, неправдовахомо пред Тобою); титловцы – чланови
беспоповске федосејевске фракције нестале почетком ХХ века, који су се поклањали
искључиво крсту са титлованим натписом I. Н. Ц. I. – Iсусъ Назарянинъ Царь
Iудейский (тзв. титло Пилатово), за разлику од беспоповаца поморског и филиповског
усмерења који овакав крст нису признавали, сматрајући да натпис на њему не
изражава истину и да је настао само са намером изругивања распетом Спаситељу.
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Друго занимљиво питање јесте: каква је презентација лексике
старообредништва у лексикографским изворима? Анализом заступљености 107
лексема презентираних у Енциклопедијском речнику староверства (Вургафт –
Ушаков 1996) у 10 речника руског језика17 дошли смо до следећих квантитативних
показатеља: 34 лексеме (31,77%) нису регистроване ни у једном речнику; у само
једном налазимо 14 речи (13,08%), у два – 12 речи (11,21%), у три – 7 речи (6,54%); у
4 и 5 речника региструје се 23 речи (21,49%), у 6-8 речника 17 речи (15,88%). Само
ова последња категорија – заступљеност у преко половине речника руског језика –
представља, по нашем мишљењу, актив старообредничког вокабулара познат и
другим носиоцима руског језика. Изразито слаба заступљеност или потпуна
незаступљеност највећег дела лексике која опслужује старообредничку културу у
речницима руског језика јесте још један показатељ њене социјалне
маргинализованости, без обзира на репрезентативан број носилаца, али и њене
самоизолације, затворености према другима. У прилог овом закључку иде и
квалитативна анализа лексике која је заступљена у преко половине консултованих
речника: у ову групу спадају или најопштији појмови староверске културе
(старообрядец – 8 пута, старовер - 7, поповец - 6, беспоповец - 6, согласие - 7), или
појмови заједнички староверској и већинској православној култури (поклон - 8, скит
- 8, титло - 7, аллилуия - 7), или лексеме које су развиле још неко значење поред
онога што га имају у староверској култури (наставник - 7, начетчик - 7); једина
типично староверска реалија која је ипак посведочена у већини речника (7) јесте
странник. Најобухватнију презентацију лексике старообредништва дају Даль и
ППБЭС (39 лексема), следе БАС и СЭС са 31 лексемом, Дьяченко и БСЭ са 24
лексеме, док, рецимо, Ожегов као речник који даје лексичку основу савременог
руског језика заступа свега 17 лексема, што је такође показатељ маргинализованости
културе ове верске заједнице у савременим условима (запажамо да у презентацији
старообредничке лексике предњаче или речници који бележе архаичну лексику, или
енциклопедијски речници). Занимљиво је да речник језичких новина у редакцији
Скљаревске, у коме је посведочен повратак у актив или актуализација око 300
лексема везаних за црквени живот, не констатује у истом том контексту ниједну
лексему из старообредничке културе. С друге стране, Сомовљев речник архаизама
бележи 4 староверске лексеме: кацея, крюки, крюковой распев, лестовка.
Консултовањем Руског асоцијативног речника у редакцији Ј. Н. Караулова
установили смо одсуство било које карактеристичне старообредничке лексеме у
својству реакције на неке стимулусе везане за сферу религије, Цркве, руског
народног живота (Бог, церковь, христианство, храм, старина,деревня, печать), а
ово, са своје стране, показује да су појмови везани за старообредничку културу на
периферији колективне језичке свести савремених носилаца руског језика. Најзад,
старообредничка лексика слабо је учествовала у језичким контактима: тако,
контактолошки речник русизама Ј. Ајдуковића, који бележи русизме фиксиране у
свим речницима српског стандардног језика, констатује 8 лексема са подручја које
нас интересује, али у 5 случајева не бележи њихову везаност за староверску културу,
будући да је језичко позајмљивање долазило из већинске културе (Домострој,
кафтан, крјуки, начотник, сарафан); три лексеме – беспоповац, раскол, раскољњик јесу најопштији појмови старообредничке културе, при чему два последња
представљају одраз номиновања са позиција киријархалне Цркве.
17 Имамо у виду речнике: Даль, Дьяченко, ППБЭС, Ушаков, БАС, МАС, Ожегов, СЭС, БСЭ,
Сомов (разрешење скраћеница в. у: Извори).
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Најзад, занимљиво је размотрити и квалитет презентације старообредничке
лексике у речницима стандардног руског језика. Примењују се два лексикографска
поступка – транслација – иманентна интерпретација значења речи, дакле у оквиру
кода старообредничке културе (подручник – у старообрядцев: подстилка для рук,
головы при земных поклонах на молитве – БАС; поповщина – одно из направлений в
старообрядстве, признающее церковную иерархию и священников - БАС) и
трансмутација - интерпретација посредством кода друге, у датом случају већинске
православне културе (лестовка – четки, обычно кожаные, у старообрядцев,
сделанные наподобие ступенек лестницы – БАС; скит – старообрядческий
монастырь или поселок монастырского типа в глухой пустыыной местности - БАС).
Први поступак, по нашем мишљењу, има предност при семантизацији
нееквивалентне и фонске лексике, а други – тамо где постоји однос непотпуне
еквивалентности реалија у две културе (в. Кончаревић 1999б, 215-217). У оба случаја
при лексикографској обради може доћи до битних недостатака у квалитету и
квантитету лексикографских информација. Грађа ексцерпирана из нашег
лексикографског корпуса показује да се те измене крећу у три основна правца: 1.
редукција информације (или услед објективног одсуства услова за њен пријем у коду
друге културе, или услед необавештености лексикографа): крюки – в древнерусских
музыкальных записях – нотный знак особой формы (БАС) (изостала је информација
да се ови знаци неумске нотације примењују и данас у појању старообредаца);
Беловодье – томс. никем не заселенная, вольная земля (Даль) – лексема је
интерпретирана дијалекатски, иако је имала општеупотребни карактер, није везана за
староверску средину и није објашњен њен мистични смисао; 2. идентификациона
акултурација, "приклањање властитим моделима" у терминологији Ј. Ј. Прохорова
(Прохоров 1997, 21), одн. изједначавање лексеме која подлеже семантизацији са
реалијама и представама из властите (већинске) културе: антиминс –
вместопрестольник; освященный плат с изображением положения во гроб Иисуса
Христа, кладется на престол церковный при совершении св. Евхаристии (Даль) –
изглед реалије тумачи се само на основу праксе већинске Цркве; занемарује се да се
код старообредника-поповаца, у складу са древном праксом, на антиминсу
представљају искључиво осмокраки крст са оруђима страдања Христовог – копљем и
трском – са обе стране; аллилуия - песнь в честь Триединого Бога, поемая или
читаемая при богослужении по трижды, с присоединением славословия Богу: слава
Тебе, Боже! (Дьяченко) – информација о трократном изговарању алилује валидна је
само за савремену праксу већинске Цркве, док су старообредници задржали тзв.
сугубу (двоструку) алилују; 3. проширивање информације, односно приписивање
лексеми која се семантизује својстава које носиоци кода дате културе не уочавају или
проширивање обима њеног значења у речнику: мирщиться – у раск.: общаться с
православными (Даль) – тумачење је прешироко, јер се под овом појавом
подразумевају једино заједничка молитва и заједничко обедовање старообредника са
верницима РПЦ. Све ово показује да је при лексикографској обради одредница
везаних за старообредничку културу неопходно узимати у обзир и податке из
литературе поникле у окриљу овог усмерења руске духовности.
Паремиолошки ниво. Паремиолошки ниво руског језика такође је носилац
значајне дозе лингвокултуролошке информативности. Како уочава Г. Л. Пермјаков,
"у пословицама и изрекама налази одраза све чиме дише и са чим долази у додир
сваки конкретан народ током векова. Овде се може наћи и потпуни инвентар
етнографских реалија, почев од оруђа за рад па све до украса, и свестрана
карактеристика географске средине (...), и сећања на давно минуле догађаје и
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истакнуте историјске личности, одсјаји најстаријих религијских гледишта и подробна
слика савремене организације друштва" (Пермяков 1988, 19). У истом духу В. А.
Маслова лапидарно констатује: "Већина пословица јесу стереотипи народне свести"
(Маслова 1997, 15). Староверска култура такође је, природно, нашла одраза у
паремиолошком фонду руског језика18: (а) аналитички – јединицама свога састава,
културолошки маркираним лексемама са тематском припадношћу анализираној
лингвокултуролошкој сфери (Как положат на Рогоже (Рогожское кладбище в
Москве), так быть в Городце (Нижегородской губернии), а как на Городце, так и на
всем крещеном миру) и/или (б) комплексно, на основу свога генетског прототипа,
везаног за типичне ситуације из црквеног живота, обичаје, традиције, предања,
веровања, поглед на свет (Кто Бога боится, тот в церковь не ходит; Иуда брал соль
щепотью, поэтому щепотью креститься грех; Чай, кофе, картофель, табак
прокляты на семи вселенских соборах; Стоя на молитве, ног не расставлять: бес
проскочит). Један део паремиолошког фонда одражава поглед на свет, традиције и
обичаје само појединих старообредничких фракција (Огненное крещение –
искупление – самосожигатељи (поборници самоспаљивања); Себя скоплю – себе рай
куплю – скопци (поборници самоушкопљавања); Лучше семерых родить, чем замуж
ходить – федосејевци), као што, опет, има и паремија занимљивих са
културноисторијског становишта (Почитать землю за круг или шар грешно - так
думали фарисеи; Дар Божий грех колоть – о недопустивости употребе виљушке;
Прививная оспа – антиева печать; Перепись народная делается для взимания
антихристом дани с живых и мертвых; Разводить и продавать картофель можно,
но есть грешно). Нарочито су занимљиве паремије које се односе на исту реалију,
појаву или ситуацију чији се фон (представе и генерализације које се датој реалији,
појави или ситуацији приписују) у двема културама – већинској и старообредничкој не подудара, рецимо дијаметрално супротни погледи на бријање браде код
старовераца (Образ Божий в бороде, а подобие в усах; Без бороды и в рай не пустят;
Брить бороду – портить образ Христов; Режь наши головы, не тронь наши бороды)
и већинског православног становништва (Борода – трава, скосить можно; Образ
Божий не в бороде, а подобие не в усах), дозвољеност употребе дувана (Пагуба
душевная и телесная: чай, кофе, табак; Кто нюхает / курит табак, тот хуже
собак; Кто табак пьет да курит – Святаго Духа из себя турит, и с друге стране
Кто курит/ нюхает табачок, тот Христов мужичок), различита карактеризација
саме старообредничке доктрине и праксе – с једне стране њено идеализовање,
признавање за једину истиниту, благодатну и спасоносну (Как родители жили, так и
нас благословили; Веруем в веру, юже предаша нам отцы наши; Якоже
благословляется, тако и крестится; У нас свой Бог, у никониан свой), а с друге њено
негирање, критиковање, исмевање (Что мужик, то вера, что баба, то устав;
Расползлись, как слепые щенята от матери; В скитах, да в тех же суетах; Во
Ржеве и в горшке крестят; Что дом, то Содом, что двор, то Гомор, что улица, то
блудница; Поп, да переделанный). Ипак, у масовној свести било је и толерантности,
уздизања изнад раскола у име јединствене хришћанске и националне идеје (Русский
Бог велик; Вся по-своему Бога хвалит; Все один Бог – что у нас, что у них; Бог один,
как ни призывай его; Как ни молись, Бог все услышит).
Спроведена анализа показује да је систем лингвокултурема које опслужују
сферу старообредничке културе веома разгранат и хијерархијски организован.
Специфичности старообредничке културе нашле су одраза у више језичких нивоа –
18 Сви примери преузети су из: Даль 1984, 30-35.
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пре свега у сфери лексике реалија, ономастике, паремиологије, комуникативног
понашања, али и прозодије и ритмичке организације сакралног текста, графије,
ортографије, нормативистике, што је резултат, с једне стране, вековних брижљиво
негованих традиција те културе и њене затворености за утицаје са стране, а с друге,
њеног настојања да изгради систем појмова, представа, норми вербалног и
невербалног понашања алтернативних у односу на већинску православну културу.
Даље системско-категоријално и функционално изучавање ове проблематике,
уверени смо, представљаће плодно поље за истраживаче у области
лингвокултурологије.
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Ксения Кончаревич
РУССКОЕ СТАРОБРЯДЧЕСТВО В ЗЕРКАЛЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ
(опыт функционального исследования)
Предлагаемая работа представляет опыт функционального анализа
лингвокультурологического поля Русское старообрядчество, проведенного по
уровням, классам и категориям лингвокультурем (прозодия и ритмическая
организация сакрального текста, графика, орфография, аппелятивная лексика,
ономастика, паремиология, нормативистика). Анализ показывает наличие в данном
ЛКП разветвленной, иерархически организованной системы лингвокультурем,
возникшей, с одной стороны, вследствие желания старообрядцев создать свою
самобытную культуру, полностью альтернативную по отношению к культуре
кириархальной Церкви, и с другой, ее последующего более чем трехвекового
развития в условиях социального изоляционизма.
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INDISPENSABILITY OF SPIRITUALITY
Abstract: The article Indispensability of Spirituality discusses the need of
spirituality as a prevention of mass-destruction of the world. Thanks to the highly
developed technology, the life of humanity has become easier, but not happier. The
highly developed technology, that produced means facilitating human life, also
developed and produced weapons of mass-destruction. Danger of massdestruction is very real, and fear of it is felt, consciously or unconsciously, by
individuals as well as by whole human societies. It is spread by mass media, film
industry and even by some religious sects. The way for the world to escape selfdestruction, recommended not only by the clergy, but also by some prominent
scholars and scientists, is practicing spirituality, especially Christianity.
Key words: Christianity, Cosmic Catastrophes, Religion, Science,
Spirituality; Weapons of Mass Destruction.
Never before in its history did humanity have so many and so efficient means for
self-destruction as it has today. They are referred to as WMD (Weapons of Mass
Destruction). There are atomic bombs, poisonous gasses, chemical and bacteriological
weapons, and, of course quite perfected traditional weapons: canons, machine-guns, tanks,
bombs and other.
A number of countries already posses the WMD, other are working on producing
them. Common knowledge is that America, Russia, England, France, China, India,
Pakistan, Israel, and North Korea already have the weapons of mass destruction. Iran, Iraq,
Libya and who knows what other countries have been working on developing them too.
Recently, Mohamed Albaradei, the head of the International watch-dog organization
related to the development of the Weapons of Mass Destruction warned that unless the
proliferation of atomic weapons is stopped, we are heading toward the end of the world.
May this be the reason for fear being present, consciously or unconsciously in
unbridle crowds, families, individuals, offices, schools, factories, and even in art. Formless,
and for majority of viewers senseless images are often dominating in paintings and
sculptures. Popular contemporary music is represented by deafening cacophony that should
muffle out anxiety and fear in human beings. Cartoon-films for children are saturated with
ugly, bestial, demonic images and violence.
Fear is systematically imbedded and intensified by various means. The media,
television, radio and the press, play an important role in disseminating and reinforcing the
fear. Front pages of countless newspapers and magazines are usually jammed with pictures
and reports of armed conflicts, murders, robberies, rapes, frauds and thefts. Television and
film industry keep the pace in this fear promoting campaign. Films we watch in cinemas
and TV are filled with scenes of shootings, murders, killing, adultery, suicide, and violence
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of all kind. The climactic ways of spreading fear are films of wars in which atomic bombs
are used to destroy numerous cities or the whole human civilization. No less effective in
disseminating fears are films about interplanetary invasions of earth.
Even institutions in which people should expect to receive comfort and
encouragement corrupted into nests of fear. Thus, for example, in many Christian sects
preachers preach more about the devil than about God. In that manner, they spread the fear
in people, using the fear to lure adherents to their sects. It is then no wonder that in our
epoch there are so many suicides and insanity. Some of these sects proved to be instruments
of self-destruction. Members of some of them, acting in accordance with the teaching of
their "pastors" and "teachers" commit mass-suicide.
As for the satanic cults, which exist not only in America, but is some European
countries as well, they seem to be "the sign of our time". Physical deformity present in
some works of art is most likely a reflection of spiritual deformity of a distorted
Christianity of various sects and satanic cults.
Long time ago some serious and reputable scholars and scientists had expressed in
their studies and books a serious concern for the future of the world. Among them are
Arnold Tonbee, Spengler, Sorokin and many other. Some of them seem to have been
prophets of an inevitable destruction of our culture and civilization:
Human intelligence with its ineffable capability for invention and with an
abundance of technical means which surpass all other In history, is working on making the
man capable to commit suicide. For the first time ever, the man begins to speak human kind
being
Now able to commit collective suicide.1
The well-known scientist Lecomte du Nouy observes that
Each year ore people die in traffic accidents (cars, railway, ships, airplanes) than
from the bites of poisonous snakes or yellow fever, and the number of victims of the war is
larger than the number of those who die from contagious diseases. One day the atomic
bomb may surpass all the records. We know that the intelligence, uncontrolled by some
moral force, can turn against itself and destroy the man .2
In a letter Oppenheimer, the famous physicist, written to a member of the
Congress of the Lower Saxon, he expressed his concern fearing that the scientists, once
they have used the atomic bomb, will not be able to control future mass destruction caused
by atom bombs.3
Politicians, too, are aware of the possibility of a total destruction of the world.
Self-destruction of the world is a real possibility and, therefore, the fear of death, as well as
the fear of life under these conditions, overshadowed joy and pleasure which technical
inventions could otherwise cause.
Past Catastrophes
Catastrophes of huge dimension have occurred in the past of humanity, too. The
destruction of Sodom and Gomorrah, Flood at the time of Noah and many other

1 Toward Christian Civilization, A Draft Issued by Christian Union of Professional Men of Greece,
Athens: The Damaskin Publication, 1950.
2 Ledcomte du Nouy, Human Destiny, Signet Book Edition, p. 145.
3 Morgenpost, February 4, 1955, Hamburg, Germany.
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catastrophes are mentioned in the Bible, where also the extinction of whole tribes are
recorded. "Awareness of epochs which ended by violent changes in nature is omnipresent
in the entire world."4
Ancient writers, Consorinus, Anaximen, Aristarch, Diogenus, Heraklit,
Democritus, Epicures and many other, wrote of the successive destructions and creations of
the world. It appears that Aristotle shared this idea.
According to the Hindu holly book Bhagavata Purama, as well as according to
books Ezvur Vedam and Bagha Vedam, humanity was several times close to its total
extinction. According to these books four worlds before hours were destroyed.
The book Visudi Mga names three elements that contributed to the destruction of
previous worlds: water, fire and wind. It mentions seven catastrophes that already had
occurred.
"Chinese call the destruction of worlds Kis and they enumerate ten Kises from the
beginning of the world up to Confucius. In the ancient Chinese encyclopedia Sing-li-tacinam-chi is written about the general disorders in nature.5
Civilizations destroyed by natural catastrophes are well known in oral traditions of
Aztecs, Inca, Maya, and Mexico. Jews know of six civilizations that preceded ours and they
name them: Erets, Adama, Arka, Haraba, Yabasha, and Tevex. The present civilization they
call Heled. Babylonian sources also contain tradition of the Flood. On a tablet it is written
that god Enki, disappointed in man, decided to send a flood on the world. He informed god
Nintud about his decision. The flood lasts nine months. Tag-tag was the only man who had
survived that flood.
Babylonian epic about Gilgamesh mentioned Ut-napishtam who, according to
another version, was the only man survived the flood sent on the world by gods. A great
number of Babylonian sources contain tradition about the flood.
There is almost no nation in the world that possesses either oral or written tradition
about catastrophes by which the previous worlds were destroyed. However, there is a big
difference between catastrophes that had happened in the past and the one that may
possibly happen in the future. In the past the humanity had a more or less role of a passive
observer and was the object of catastrophe, without a way and means to prevent the
catastrophe. The catastrophe and destruction in the future will be the act and responsibility
of man. Today, he is, more than ever before, capable of preventing, but also of causing
catastrophes. Exactly because of this he was never before in such a precarious situation.
Is There an Escape?
The question tormenting all those who are aware of the possibility of selfdestruction of the human kind is: is there a way to avoid the self-destruction? Can we
prevent humanity from committing collective suicide made possible to him by technology?
Do we have ways and means to halt the blind destructive power of technology which,
deprived of spirituality and morality, leads toward the destruction of our civilization?
It is interesting that many scientists and religions give an identical answer to these
questions The answer is: the only escape and salvation lies in Christianity!
Arnold Toynbee, one of the most popular historians in our century, believes that
Christianity is the most vital element of our culture. It survived many catastrophes in the

4 Immanuel Welikovsky, Worlds in Collision, Garden City, N.Y. Doubleday & Co., Inc., 1959, p. 29.
5 Welikovsky, op. Cit., p. 31.
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past and is capable of surviving those in the future.6
Lecomte du Nouy, a very reputable biologist, openly proclaims Christianity as the
road of salvation for the human kind, the only road from animal to human.
This is not a new idea for the Serbian people. Our tradition, our folk philosophy
contained in our folk-poetry our ethics, never taught anything different from this. We were
never confused and misled by the fame about "progressiveness" and modernism. We were
never ashamed of our religion, our cross, our Christianity. A small number of our
intellectuals abandoned the proven truths for which our people lived and died and were
attracted by materialism and atheism. They were, and still are, a very insignificant minority.
Regretfully, we Serbs are too small a nation to be heard and listened by anyone.
They consider and treat us as primitive, uneducated barbarians' savages. History, as they
write it, emphasizes our shortcomings but does not even mention our virtues. There are
statistics showing how many illiterate persons are there among the Serbs, but it is written
nowhere that these illiterate persons are often wiser than many most learned. It also does
not mention that various foreign occupations, some of which lasted for centuries, we were
prevented to have schools and obtain formal education. However, life experience and innate
intelligence of our people is no less valuable than the formal school education. We learned
through hardships and suffering, through persecutions, hunger and enslavement. In this way
we learned that without God there is no life, no freedom, no brotherhood or anything good
and important. We often do not know the differences between various Christian sects, nor
even to explain the dogmas of our faith, but we know how to live in accordance with
Christian principles, and that is certainly as important as the knowledge. Our Christianity,
our Orthodoxy is not a theory but it is life.
A Potentially Offensive Question
There are probably some Christians, the true as well as hypocritical ones, who
would probably be offended if someone asked them to explain what is Christianity.
Answers to this question would be very different.
Some Christians have their own Christianity. Christianity of some Christians
consists in their quotes from a few, only a few pages of the Bible. Some have created
Christianity without the Holy Scriptures, even contrary to the Holy Scriptures. Some even
confess a Christianity even without Christ! They know of and accept Jesus and Mary, but
not Jesus Christ the Son of the Living God and Virgin Mary, the Mother of God. Some
Christians are familiar with Christianity as a doctrine, similar to other doctrines, neither
better nor worse. The number of Christians who live Christianity is rather small. The
greatest tragedy of Christianity is most likely the fact that it has so many Christians who are
so little Christians.
Because of unchristian life and behavior of some Christians, it was abandoned by
some who did not seek and find its importance and beauty in Christianity itself, but aware
of sinful life and faults of some Christians, alone. Regretfully, many never even tried to
learn from Christ what is Christianity, but left is because of some unworthy representatives
of Christian Church. They, like inquisitors before them did not understand that Christianity
is not the massacre of non-Christians in the name of Christ. It is neither burning of witches,
or extermination of heretics, nor persecution of the Jews, nor compulsory conversion
achieved by bloodshed and death of thousands of human beings. It is even not the donation
left on the collection plate, not even the building of churches if along with it the life itself is
6 Arnold Toynbee, The Study of History.
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not a testimony of our faith and the heart true and continuous abode of the Holy Spirit.
Christianity is an admission ticket to paradise if it is not a genuine conviction. It is
neither isolation nor self-complacency. It is neither a sterile discussion nor a word play. It
is not a burden for minds, but a liberation of souls. It is not a rite and prayers only; it is not
a verbal exercise. Christianity, in our belief, is every-day, every minute emulating of Christ
in the course of entire life. It is a boundless love for all human beings, a love which coverts
an enemy into a brother. It is a love which embraces all nations, in which all dividers are
erased and all names are forgotten. It is a love that even excludes the concept of enemy, and
still does not mean indifference toward evil, nor approval, nor acceptance of it. That love
simply makes the existence of hatred impossible.
This kind of all-embracing love is incomprehensible to the contemporary man. It
always scares him. Yet if the spiritualized man, true Christian becomes a reality, that love,
that Christianity will also become reality, will be something that is natural and
indispensable.
Christianity is the path from semi-man to true man. It has not been realized yet,
but it is not on the very beginning of its realization either. It is an omnipresent and everpresent path of humanity, a continuous growth of human beings. It may be misinterpreted,
unjustly condemned, persecuted, but it cannot be erased as a reality. It can be abused,
criticized, rejected, but it remains eternal. Some may attempt to adopt it to the dimensions
of human weaknesses, to lower it to the level of shortsightedness and blindness of minds
fogged by hatred, but that genuine, true Christianity remains always the same, wonderful,
life-giving. Friedrich Nitsche was too naïve when he declared that the last Christian had
died on the Cross - on Golgotha. True Christians existed in every century, even if in a small
number.
Who is our God?
It is important to remember that the salvation of self-destruction of the human kind
can come only from the true God. However, there are persons who have their own gods,
and these gods lead into temptation and insanity that ends with self-destruction.
Regretfully. Because in our time many false gods are worshipped, the only true God is
often forgotten.
The "God" of science, who is capable of creating the world, but unable to govern it
and cannot hear the prayers of a grieving soul and does not know the difference between
the good and evil, is a false and unacceptable god. ' A god who is incapable of thinking and
feeling, who is not a Living God, who is equaled to electricity, that blind, irresponsible
force, cannot be the true God for man. Neither the selfcomplacent god of Spinoza can be
God of human beings. Our God, the Holy Trinity, is the only true God of faith, hope and
love.
Some scientists attempted to sell their gods to men. Yet, the man could feel neither
love nor hatred, neither respect nor derision for those gods.
In some states dictators succeeded in removing public worship of God from their
states, but they failed to remove God from the hearts of people. In such states the conscious
responsibility was replaced by slavery. The authority of God was replaced by the tyranny of
state authorities. Brotherhood, which is natural and logical if we accept the fact that God is
the Father of all of us, was replaced by a compulsory love for one social class or a party and
with hatred for all who disagree. Police terror replaced the respect for human personality
and divine principles. Self-discipline, one of even incompletely realized Christian ethics,
was corrupted into a blind obedience imposed by merciless torture and killing.
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God is a real and essential need of man, but only God who is worthy of worship.
Worship is an element of the spiritual life and the true human being cannot be without it.
The worship is the greatest difference between a man and an animal.
Max Nordan complained that the religion makes equal a nobleman with a savage.
The fact is that Christianity raises a savage on the highest level of spiritual aristocracy,
whereas the atheism lowers a nobleman much lower than where a savage stands.7
Every human being feels a need to worship someone or something. There where
the worship of the true God is missing, man worships less valuable objects, and often
himself.
Several thousand years before Christ, Babylonians, too, knew the truth that
worship is an essential need of human beings. They even considered that worship is raison
d' etre of human existence. On the sixth tablet of Babylonian epic Enuma Eliish (When on
the Heights) it is written that god Marduk informed god Ea about his intention to create
blood and bones and use them to create man so that there would exist being which would
worship gods. It is quite clear that animals cannot do that and ha the man is the only
creation that can worship. Could we, therefore, not say that only the man who worships is a
man indeed.
Atheism is, therefore, foreign to human nature, enemy of human spirit. Besides,
the true atheism is impossible! There is always some "god" worshipped by man. It can be
money, position, glory, some doctrine, party, or own person. Even the most rabid atheists
have their own gods. They, too, worship something or someone.
Various "deisms" and"-isms" are as foreign to the human spirits it is atheism. The
true progressive minds exposed and rejected "scientific humanism" which for a while was
the favorite of "progressive elements". In the column letters to editor a letter of some J. P.
Mitchell published on January 1955 in the Observer in which he explores the problem of
"scientific humanism". That letter contains the following paragraph:
Actually, if our scientific humanist would be honest, аnd if he were not too
indoctrinated, he would begin to realize that the problem with the scientific humanism is
that is neither scientific nor humane. It is unscientific because it based on an a priori
reached through a process which ignores quite a few contrary proofs; and it is inhuman is
simply because it does not find place for many facts concerning our human nature and our
human experience.8
Scientific humanism, or, stated more correctly, false humanism, humanism
without God, ushered into the world the most inhuman persons, such as Mussolini, Hitler,
Stalin and other dictators. Love for man without love and respect for God is simply a fraud.
Science and Religion
There are persons who justify their indifference toward religion, or their hostility
toward it, by the excuse that the science is against religion. They believe that science and
religion are mutually in conflict.
They are wrong. Next to the main entrance in the Mount Carmel East hospital in
Columbus, Ohio there is a plaque with the inscription: Science without faith is blind,
religion without science is lame."

7 Toward Christian Civilization, p. 143.
8 Observer, January 1, 1955
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The true science cannot be an enemy of religion. Besides, it has been proven that
through the development and progress in the most recent time science came considerably
closer to religion. It is not surprising that among the reputable, true scientists one meets
persons who are at the same time sincere Christian believers. Moreover, atheism is
presently found more often among the primitive, semi-educated and uneducated people
than among the educated.
Even scientists are abandoning faith in science that for a while was so boastful and
meddlesome. Those who expected science to provide answers for their questions became
disappointed. Often they received wrong answers or no answers at all. Science did not
answer convincingly the question on the origin of life, one of the most important questions.
The only acceptable and calming answer on that question is given by religion. The answer
the science provided us with does not explain either the beginning or the end of the
existence. It has not yet given an answer to the question whether there are living beings on
other planets or not. It actually did not answer the question what is gravitation.
Science owes answers to many other questions as, for instance, how does the inner
core of earth look like; where and how did fragments of palms come to the icy regions;
what caused the extinction of mammoths who were better equipped form life than
elephants, yet elephants survived. We are still waiting science's answer to the question of
the origin of salt in seas, origin of planets, comets and mountains. We do not have an
answer to the question why the Bronze Age precedes the Iron Age although processing of
iron is simpler and it is available over the earth. By what mechanical means were the
enormously large rocks were brought on the huge heights of Andes? One is still waiting for
explanation of certain psychological phenomena Some answers given by science have only
created many new enigmas.
Science has also given us some wrong or incorrect answers. It is not really true
that all planets have to rotate and have days and nights. Even less true is that the duration of
day and night together is a total of twenty-four hours. According to George Gamow, Pluto
rotates from east to west.9 That means that for inhabitants of Pluto - if there are any there the sun rises in the west and sets down in the east. Immanuel Welikovsky claims that it is
not a general law for all planets that winter follows autumn and summer follows spring.10 A
revision of textbooks containing "scientific truths" is usually undertaken shortly after they
were published. because it is established that "truths" presented in them are not true.
It seems that agnostics and atheists are not disturbed at all by the fact that our
organized living universe is incomprehensible without the hypothesis about God. Their
faith in some physical element, of which they know very little, has all the features of an I
rational faith, but they are unaware of it.11
Science often requires its believers to accept without hesitation and without any
examination many dogmas incomprehensible to our mind. Some of these dogmas are more
irrational and less comprehensible to our "common reason" than some dogmas of religion.
However, a rationalist never questions "scientific dogmas". The law of gravitation is
difficult to grasp, but that is no reason for rationalists to reject it. Many scientific concepts
exist only in the human imagination, as, for example: center, hard, soft, and tasty. These
concepts only explain the reaction of our nerve system to something that does not exist by

9 George Gamow, Biography of Earth, 1941, p. 24.
10 Welikovsky, op. Cit., p. 6
11 Lecomte du Nouy, op. cit., p. 135
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itself. Nevertheless, we do accept the existence of center, hard, soft as if they existed in
reality, because we cannot be without these concepts.
As for intelligence, which is symbolized by Lucifer, the Prince of intellectuals, it
will always be opposed to the moral and spiritual development and will obstruct the search
for true happiness. A rationalist, who for the past forty years had reason to doubt the
omnipotence of the reason, accepts without blinking of an eye the break-down of physical
theories which, in his youth were considered irrefutable. He accepts an ineffable space in
which electrons move (a three-dimensional space for each present electron, thirty
dimensions for ten electrons).
He accepts that the electron is "a wave of possibility" . He accepts the existence of
such particles as neutron and anti-neutron which were invented only for the sake of pure
mathematical symmetry. He accepts, without resistance , existence, reality of these
paradoxical entities of which he is forbidden to reason; yet on the other hand he stubbornly
rejects the possibility of existence of supernatural, a creative force without which the
greatest scientific problems are incomprehensible, simply because the models provided to
him by physical senses do not make him capable of to imagine or conceive , although he is
aware of limitation of these senses. He knows, and he even does not deny the fact that the
image of the universe that he conceived is based on reactions determined In him by a shortlasting instant (less than 1. of hundreds thousands of billions, or 0,000,000,000.001 percent)
of vibrations which surround him and which pass through him without even leaving a trace
in his consciousness. There is nothing more irrational than a man who is rationally
irrational.12
All stated above points to the fact that even the "liberals", known also as
rationalists, are capable of believing, to believe even in a paradox and an absurd, provided
those are "scientific paradoxes and absurd". Their common reason requires of them to seek
palpable evidence from religion, but not from science. They even believe in miracles,
provided these are not the biblical miracles. It may be that they reject religion simply
because they are not ready for a higher moral and spiritual life.
There is no longer a scientific excuse for atheism. Today, when science and
religion use similar, if not identical language, it is laughable to use science as an excuse for
one's own weakness. "The common reason" is no longer an obstacle for acceptance of
spiritual truths. "A certain amount of common reason is necessary, as the salt is necessary
in our food; however its absence is more fruitful than its overdose."13
If the common reason were the promoter of human ideas and actions, the world
would be still at the beginning of its development. The common reason does not allow
intellectual jumps. It obstructs the visionary inspiration and is horrified by the invasion of
the unknown.
The question of acceptance or rejection of faith does not depend on scholarship. It
is not primarily a question of scholarship, but the question of ethics.
When in the 19th century we were told that we should ignore Christian religion
because the science so requires, that was said in error. But in the 20th century, although that
error was discovered, the same statement is stubbornly repeated.14
Lecomte du Nouy sounds even more convincing when he states: "Every person
who believes in God should know that no scientific fact, as long as it is true, cannot deny

12 Lecomte du Nouy, op. cit., p. 100
13 Ibid., p. 130
14 Toward Christian Civilization
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(the existence of, MM) God."15
The same scholar declares:
Pride of a scientist who, although not certain he will leave even the slightest trace
in the history of science, decides that a Newton, a Faraday, a Maxwell, an Opre, or a
Pasteur, is intellectually inferior to him, leaves an impression of someone who has reached
a climactic paradox.16
We agree with the statement of the Professional Men of Greece who declared:
In exact sciences, in physics and mathematics, as well as in other sciences, the
progress of contemporary research demonstrated that the attempt to create an impression
that the science contradicts Christian religion has no scientific support. No one has the right
to involve science on a plane where one finds great metaphysical question, and to use the
name and reputation of science for attacks on Christian religion.17
Let us conclude this por5tion of the text with the words of Henry Bergson:
There are things which only intelligence is capable of explore, but It by itself can
never find; these things can be found by instinct alone, but it will never seek them.18
Has Science Made Us Happy?
Can science make us happy at all? We have to admit that science has done a lot to
make our life easier. We have many means that make our life easier which our ancestors
did not have. With less physical effort we achieve more, because machines do our work.
We have more time that we could use for ourselves, our families, our friends, and our
activities.
There are many technical means that make our life easier and more pleasant.
Inventions in medicine help our life lasts longer. Travels are fast and comfortable. In this
respect, everything seems to be better than it was in the past. But are we really happier than
the peoples from primitive societies are? It does not seem that it is so. On the contrary, the
contemporary man leaves impression of being unhappy, anxious, helpless being. Every
achievement gives birth to new desires that cannot always be satisfied. Happiness is not and
cannot be the product of technology. A man in an oxen cart can be as happy as a man in the
fastest airplane, and may be even happier.
It should be clear to everyone that the science cannot offer to man that which
religion offers him. Religion and science together could realize the most favorable
atmosphere in which happiness for humanity is possible. The task of science to make the
human life comfortable, whereas religion helps him to be happy. Science satisfies human
mind only, but not the soul. Only religion can address the soul and make it happy.
Conclusion
Without religion human life is empty and incomplete. Without religion the
spiritual equilibrium is endangered and man is unhappy. Religion is the only road of
spiritual evolution that is indispensable if people want to find the road to peace, freedom
and happiness.
15 Lecomte du Nouy, Op. cit., p. i70
16 Ibid., p. 160
17 Toward Christian Civilization :Declaration, p.p. 6-7
18 Henry Bergson, The Creative Evolution
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Human society, which is so close to its total destruction, made possible by
achievements of a science based on negation, deprived of God and moral principles, has the
opportunity for salvation only through strengthening of moral and religious aspirations and
through a daily life according to those principles. The existence of the entire humanity
depends on true, believing people. Acceptance and practicing religion means achieving
security for human kind. And the task of Christianity is to root out the animal in the centaur
- which the contemporary man is - and to help the growth of the human in people.
Indispensability of religion is undoubted, because it represents for man wings that make
him capable of reaching the greatest heights.
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Матеја Матејић
НЕОПХОДНОСТ ДУХОВНОСТИ
У чланку Неопходност духовности разматра се реална могућност
самоуништења света, захваљујући веома развијеној техници, живот је постао лакши,
али не и срећнији. Техника, која је произвела средства за олакшање људског живота
је, у исто време, изумела, развила и произвела средства за масовно уништење.
Опасност од тоталног уништења веома је реална и страх од њега осећају, свесно или
несвесно, појединци и читаве људске заједнице. Тај страх шире штампа, филмска
индустрија, па чак и неке верске секте. Да би свет избегао самоуништење,
препоручују, не само свештенослужитељи већ и многи угледни научници, да се
практикује духовност, а особито хришћанство.
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БОГОРОДИЧНЕ ИКОНЕ И РИТУАЛИЗАЦИЈА
ОДБРАНЕ ГРАДА
Апстракт: У раду се говори о ритуализацији одбране града и о улози икона
Пресвете Богородице у томе. Посебна пажња је посвећена опсади и одбрани
Цариграда, а као пример наведени су и неки словенски градови.
Кључне речи: Опсада града, одбрана, иконе, Пресвета Богородица, чинови и
молитве, Цариград.
Пракса да се приликом опседања града поведе литија са иконом Богородице
води порекло из Цариграда, где се зна за тај обичај још из шестог века. Иако су у
црквени календар ушла три опседања у којим је Божија Мајка спасила "Богом чувани
град"1, у литератури се помињу напади Персијанаца из 588. год., Авара из 626. (у
време патр. Сергија), Араба из 717. г. (у време св. Германа I), Прабугара у 813. год. и
Руса у 860. (у време св. патр. Фотија) и други.
Најпознатије је опседање из 626. године, када је у одсуству цара Ираклија
одбрану Цариграда пред персијском и аварском навалом организовао патријарх
Сергије. Да би добио помоћ свише и охрабрио суграђане, патријарх "узе [...] једнога
дана из Влахернског храма нерукотворну икону, ризу Богородице и део часнога крста
Господњег, те је с народом обишао два пута по зидинама града Цариграда [...].
Дошавши с литијом до морског залива, патријарх се дотакао ризом Богородичном
тихе морске воде, иза чега узавре море и подиже се на мору бура и потопи
непријатељске бродове..."2. Ова чудотворна икона стигла је у Цариград преко
Антиохије и Jерусалима и била је ношена на литији сваког уторка и добила назив
Одигитрије.
Непријатељски војници су за време литије видели саму Богородицу, која је
изашла из Влахернског храма. Тада је изгледа постао и чувени кондак Возбраној
војeводје побједитељнаја, који је у ствари увод (проемион) ка богородичном
акатисту, састављеном нешто раније и највероватније од св. Романа Слаткопевца. На
сличан начин град би спашен више пута, а људи су се навикли да молитвом испросе
помоћ и молитвом да се њој захвале. У цариградски типик је уведено, али изгледа тек
у XI веку, да се сваке године у суботу пете седмице Великог поста савршава молебно
последовање Акатиста или похвале Одигитрији пресвете Богородице3. На сам дан
1 Под датумима 5. и 24. јуна и 15. августа.
2 Л. Мирковић, Хеортологиjа или историjски развитак и богослужење празника Православне
источне Цркве, Издање Светог Архијерејског синода СПЦ, Београд 1961, с. 156-159.
3 Први сачуван пропис о певању акатиста налази се у типикону патријарха Алексеја Студита
(1034-1043), сачуваном у староруском преводу, урађеном 1068-1074 године, исто се налази и у
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Благовести типици говоре о литији около манастира пре празничне вечерње уз
појање тропара (и възьмъше кр(с)ты...обиходя(т) манастырь вьсь).4
У црквеној уметности од XIII-XIV века врло често срећемо илустрацију тог
кондака, пре свега у оквиру представе читавог акатиста.5 Најлепше слике су на
спољашним зидовима молдавских цркава из XVI века, а најбоље је сачувана у
Молдовици, на јужном зиду Благовештенске цркве6. На слици се види литијно
шаствије унутар опседнутог с мора и копна града, између спољашњег и унутрашњег
зида. Разликују се цар, царица, патријарх, епископи, великодостојници, клирици и
појци. Носе се две иконе – Нерукотворни Спас (Мандилион) и Богородица
Одигитрија. Војници се у то време боре, непријатељ наступа.
Чинови и обреди за време опсаде града нису ништа посебно и не разликују
се, у принципу, од чинова против земљотреса и других друштвених несрећа. У
Типикону Велике цркве налазимо спомене 9 земљотреса7 и 3 опсаде; литије наоколо
града биле су предвиђене и за почетак индикта (1. септембра, када је био и спомен
великог пожара у Цариграду 450. године), за дан успомене заснивања (обновљења)
града (11. маја), за спомен падања врелог пепела из ваздуха (6. новембра), за прву
недељу Великог поста и за Цвети etc. Опис такве литије у време земљотреса у
новембру 447. године оставио је св. Теофан Исповедник.8 У словима св. патр. Фотија
опет налазимо много информација о бдењима, литијама и молитвама у време опсаде
са стране Авара и Руса.9
Слажу се литургисти10 да појам Цркве, бар до победе иконодула, није везан
за црквене зграде, већ за пуноћу богослужбеног живота, па да се литургија, служба
Божија, одвија не у храму, већ у граду који је израз Васељене, oikumene. Храмови су
били само места од којих, преко којих и до којих креће се свечана поворка.
Богослужбена дејствија ипак се врше углавном на трговима и уздуж градског бедема.
У мистичном и есхатолошком смислу Цариград и цела империја налазили су
се под заштитом Богородице. Руски летописи причају о митолошком оснивању града
и одмах то повезују са падом главног града у 1204. и у 1453. години. Док је после
Евергетидском цариградском типику из XII века и типику манастира св. Николе у Казоле
(Casole) из 1173. год. и целој отрантској групи рукописа; в. A. M. Пентковский, Типикон
патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси, Москва, Издательство Моск. Патриархии,
2001, c. 244, упор. с. 121-122; Mирковић, с. 158-159.
4 Пентковский, с. 333, упор. 335, 337, 340.
5 Ц. Грозданов, Композицијата на опсадата на Цариград во црвата Св. Петар во Преспа, у
исти, Студии за охридскиjот живопис, Скопje 1990, c. 125-131.
6 Црква потиче из 1. пол. XV века, али је обновљена за Петра Рареша у 1532, а зографисана
1537. год. Види A. Vasiliu, L’architettura dipinta. Gli affreschi moldavi nel XV i XVI secolo, Fot. di
S. e D. Mendrea. Trad. dall’originale francese di S. Colafranceschi. Ed. Jaca Book, Milano 1998, p.
158-159, tav. 60-69.
7 Између 430. и 960. године у Цариграду су преживели 18 озбиљнијих земљотреса. Пре свега
под датумима 26. октобра, 6. и 14. децембра, 17. марта и 16. августа.
8 J. Baldovin, The Urban Character of Christian Wordship. The Origins, Development and Meaning
of Stational Liturgy [=Orientalia Christiana Analecta 228], Roma 1987, с.186-187.
9 Исто, с. 167-226.
10 P. De Meester, Liturgia bizantina. Studi di rito bizantino alla luce della teologia, del diritto
ecclesiastico, della storia, dell’arte e dell’archeologia, libro II, parte VI: Rituale – Benedizionale
bizantino, Roma 1930, c. 340; J. Mateos, Le Typicon de la Grand Eglise, t. I-II [=Orientalia Chritiana
Analecta 165-166], Roma 1962-63, G. Minczew, Święta księga – ikona – obrzęd. Teksty kanoniczne i
pseudokanoniczne a ich funkcjonowanie w sztuce sakralnej i folklorze prawosławnych Słowian na
Bałkanach, Wyd. UŁ, Łódź 2003, s. 22-32.
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првог пада у латинске руке 1261. дошло до обнављања царства (са симболичком
употребом Богородичне иконе која је предводила императора ка повраћеном
престолу), у другом случају политичка стварност пропале империје отвара у руским
изворима перспективу за месијанску мисију руског народа и царства.11
Анализирајући описе пада Цариграда у турске руке 1453. откривамо врло
снажан аспекат богослужбеног понашања народа у опседнутом граду који сведочи о
стално присутној литургизацији живота не само у храмовима већ и ван њих. Ради се,
дакле, о сакрализацији града кроз целу његову историју.12
Посвећење града и царства Богородици
Цариград је већ у тренутку оснивања био предат под заштиту Божије Мајке:
Днемъ же минувшемъ, паки царь съ патриархомъ и со святители, собравъ весь
священнический чинъ, такожде и весь сигнклитъ царский, и множество народа,
сотвориша литию, молбы и молениемъ дающе хвалу и благодарение всемогущей и
живоначалной Троици, Отцу и Сыну и Святому Духу, и пречыстыа Богоматери. И
предаша градъ и всякъ чинъ людский въ руцѣ всесвятѣй владычици Богородици и
Одигитрие, сирѣчь наставници, глаголюще:
Ты убо, всенепорочьнаа владычице Богородице, человѣколюбивая естествомъ сущи,
не остави градъ сей (и) достояниа твоего, но яко мати христианьскому роду, заступи,
съхрани и помилуй его, наставляа и научаа во вся времена ... яко да и въ немъ
прославится и възвеличится имя великолѣпия твоего въ вѣкы.
И вси людие рекоша "аминь"... (ПСРЛ 80 /ПЛДР 220]13

Заштитништво Божије Мајке
Пресвета Богородица прима све обавезе покровитељке – брани и чува свој
град од свих несрећа, она је посудила њему толико дарова и пажње да ниједно место
на свету не би могло да се упореди с њиме.
Къ симъ же и пренепорочная владычица Мати Христа Бога нашего въ она времена
бяше Царствyющий градъ съхраняющи и покрывающи и отъ бѣдъ спасающи, и отъ
неисцѣлныхъ напастей премѣняюще. Такими убо великими и неизреченными
благодѣанми и дарованми пресвятыя Богородици сподобися градъ сей яко и всему
миру, мню, недостойну быти тому (80/222).
11 Занимљив материјал пружају сам догађај и служба на Покров Богородичин у руској и грчкој
богослужбеној традицији. Покровитељство Богородици из Влахерненског храма проширује се
на цео свет и на Руску земљу.
12 Заслужују пажњу следећи чинови из Требника: Чин и вослједованије основанија града, Чин
благословенија новосъоруженнаго каменнаго или древјанаго града, Чин основанија новаго
монастырја и ограды јего, Благословеније и освјащеније новосозданнаго монастырја, види
Требник Митрополита Петра Могили. Київ 1646, Київ 2004, ч. 2.
13 ПСЛР = Полное собрание русских летописей, т. ХI-XII: Патриаршая или Никоновская
летопись, Москва 1965 (1901); ПЛДР= Памятники литературы древней Руси: вторая
половина XV века, Mосква 1986. Током целог постојања Цариграда сви цареви и патријарси
стално су повећавали број светиња, преносећи многобројне мошти и предмете везане за Исуса
Христа (Убрус, Плаштаница, оруђа Страсти) и Богородицу (риза, појас), а исто тако
чудотворне иконе.
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Узрок несрећа и пропасти
Цариград је ипак задесио цео низ непогода, као напади спољних
непријатеља, унутрашње међусобне борбе, епидемије и оскудице, чија је појава
резултат заустављања Богородичне помоћи због грехова житеља града. Све су
несреће проузроковане грешним животом људи, који доводе до заустављања потока
благодетне помоћи:
сий царствующий градъ неисчетными согрѣшенми и безаконми отъ толикихъ
щедротъ и благодѣяний пречыстыа Богоматере отпадъшеся, тмочислеными бѣдами и
различными напастми многа лѣта пострада, такожде и нынѣ, въ послѣдняа времена,
грѣхъ ради нашихъ, овогда нахождениемъ невѣрныхъ, овогда гладомъ и повѣтрии
чястыми, овогда же междоусобными браньми, имиже оскудѣша силнии и обнищаша
людие и преуничижися градъ и смирися до зѣла (81/222).

Све то било је стављено до знања – били су и знаци, и пророштва, али све
узалуд. Приводе се на доказ пророштва из времена Константина Великог, Лава
Мудрог и Методија Патарског, чак до последњег страшног знака када се анђео
Божији, послат у Jустинијаново време као чувар храму Свете Софије – Премудрости
и читавом граду, вратио на небо, показујући крај покровитељства, удаљавање
милости Божијеј.14
За време трајања опсаде цар, патријарх, епископи, свештеници, монаштво и
народ (делимично војска) учествују у разним обредима:
1. Литије са иконама по градским зидовима:
святители со всѣми освященными соборы, вземше святыа иконы, обхождаху по
стѣнамъ града по вся дни, просяще милости Божиа (91, упор. 98/244: святыа иконы
обносяще).

2. Молитве мољења – јавне и приватне, у разним црквама:
А самь царь съ патриархомъ и съ царицею и со святители, и весь священный соборъ,
и множество женъ и детѣй, хождаху по церквамъ Божиимъ (83/224, упор. 88, 92: бяху
по всемъ церквамъ; 83: молбы и молениа дѣюще и глаголюще);
Патриархъ же Анастасие и святителие и весь священнический чинъ бяху непрестанно
молящеся о милости Божии и о избавлении града (84/226, упор. 86/230, 232).

У прозбеним молитвама узима учешћа велики број људи. Молитве су придружене
сузама, ридањем, узвицима. Верници се обраћају пре свега Исусу Христу:
а) Вся сия, яже наведе на ны и на градъ твой святый, праведнымъ и истиннымъ
судомъ сотворилъ еси грѣхъ нашихъ ради (83).
б) не разори достояниа твоего...ослаби остави нынѣ пречистыа ради Богоматере твоеа
и святыхъ патриархъ и царей, прежде благоугодившихъ твоему божеству въ градѣ
сѣмъ (84, 91-92/224).
в) Заступниче наш... избави градъ достоаниа твоего, ибо люди есмя владычествия
твоего и овча пажити твоея, живуще въ дворѣ твоемъ въ единомъ стадѣ, и камо
14 ПСРЛ 88, 90-94, 97, ПЛДР 236-238, 242-244, 254-255.
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изыдемъ... ни, но да умремъ вси здѣ въ святѣмъ дворѣ твоемъ и въ славy величествия
твоего (88/236).
г) неотступнѣ моля... о поможении и укреплении на врагы, плача и рыдаа; не дажь
достоаниа твоего въ поношение сыроядцемъ симъ (92/248),

али свакако и ка Пречистој:
д) такожде и пренепорочней Богородици отъ среды сердца стонаниемъ и риданиемъ
по вся дни моляхуся (84/224), упор. 92/250: при устѣхъ адовыхъ есмя... изми насъ
прежде, неже пожретъ насъ адъ.

3. Молитве благодарности и хвале
У тренуцима успеха у одбрани организују се молитве захвалности Богу и
Богородици:
А самъ царь поиде съ патриархомъ и со святители, и со всѣми священными соборы,
въ святую и великую церковь молбы и благодарениа въздаати всесилному Богу и
пречистыа Богоматере (85/226-8), упор. 86/232, 94/254 (са војницима).

4. Звук камбана
Bажну функцију за храбрење житеља и војника имала су звона цркава.
И повелѣ звонити по всему граду... и яко слышаша людие звонъ святыхъ церквей,
абие укрѣпишася и охрабришася вси (86/230; 232);

а патријарх, кад је чуо звона, изашао је пред саборну цркву са литијом ("са иконама")
и почео је да се моли и благосиљао је крстом цео град (248).
5. Проповедање јерарха
Патријарх, а сигурно и други светитељи, проповедали су на разним местима
- Патриархъ же бѣаше укрѣпляа ихъ и учаше... (91).
6. Завети цара и народа
Више пута су људи чинили завете, обећавајући да ће бранити свету веру
хришћанску до смрти, а цар, одбацивши понуду да се спаси бекством, рекао је да се
заветовао умрети са свима, јер не може да остави свештенство, цркву и царство, док
су људи говорили да ће умрети за цркву Божију и цара.
днесь прииде часъ прославити Господа Бога и пречистую Его Матерь и нашу
православную христианскую вѣру (86/230), упор. 86, 87, 89, 95/230, 234, 249, 258.

7. Спремање за хришћанску кончину:
Цар приступа церемонијалној опреми ка смрти. Сазнавши да се повукао
анђео Божји, разумео је да је дошло време да се он принесе у жртви као олицетворење Града и Империје. Сви су градови, а и Нови Рим такође, засновани на крвној жртви, па и крај града мора да наступи уз проливање крви. Цар онда иде у цркву да
испуни све хришћанске предсмртне обавезе – исповед, покајање, опроштај,
Причешће (95/258):
Царь же, яко слыша Божие изволение,
поиде въ великую церковь
и паде на землю,
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прося милости Божиа и прощениа согрѣшений,
и покаяся,
и простися съ патриархомь и со всѣми клирики и съ царицею,
и поклони(в)ся на всѣ страны до земли,
причастися отъ патриарха святыхъ и страшныхъ Христовыхъ таинъ,
15
поиде изъ церкви.

8. Опроштајни плач народа
Ова дејствија царева нису само знак његове побожности али су саставни део
ритуала опроштаја с царством. Зато све то проузрокује велику жалост народа:
И абие возопиша весь клирикъ и весь народъ сущий ту, и жены и дѣти, имъже не бѣ
числа, рыданиемъ и стенаниемъ, яко мнѣтися церкви оной великой колебатися и
гласи ихъ, мню, до небесъ достигаху (95/258).

9. Немилост Божија
Још се jаче узносе молитве и молбе за опроштај и за спас, али безуспешно молбы и молениа наша неприатна суть Богови (92/246). Аутор налази и библијско
тумачење, сад за Цариград важе жестоке речи Господа: "кад ширите руке своје,
заклањам очи своје од вас; и кад множите молитве, не слушам; руке су ваше пуне
крви" (Ис. 1,15).
10. Сахрана – говори се о сакупљању тела и сахрани погинулих хришћана и
о смрти имератора.
11. Сакрализација смрти - мошти: одсечену у боју главу цареву пронађе
један Србин и однесе је султану. Султан поклони главу патријарху, који је стави у
реликвијар и сахрани под престолом у Светој Софији, што потпуно одговара идеји
сакрализацији и мучеништва. У другој верзији говори се о преносу тела до Галате
(97/262).
Све то показује да је опседнут град посматран као сакрализован органски
комплекс, где су сва дејствија одбране придружена са свјашченодејсвтима и
молитвама или сама постају предмет ритуализације. У конкретном, цариградском
случају пропасти Града и Царства, самодржац се понаша као првосвештеник који се
приноси у жртву на олтару полиса.
Из анализе чинова у којим се појављују литије,16 видимо да је конкретни
физички простор само слика васељене, јер иза сваког помињања града следи
помињање свих градова и страна где живи православни народ.17 Када се у литији
15 Упор. добрии людие моляхуся Богу день и нощь, предстояще посту и молитвѣ, ожидающе
смерти, готовляхуся с покааниемь, и с причастиемь, и слезами, у: О плѣнении и о прихожении
Тахтамыша царя, и о Московскомъ взятьи, ПЛДР, XIV- середина XV века, Москва 1981, с. 194,
558-559.
16 У том погледу заслужује нашу највећу пажњу српски требник из прве половине XV века у
Синодалној збирци московског ГИМ-а бр. 307, где, поред других, има и важна за нас Молитва
егда поставет митрополита. И ваходит првеје ва град и чтет сију молитву пред градом..., в.
Ђ. Трифуновић, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова. Друго, допуњено
издање, Нолит, Београд МСМХС, с. 167-168.
17 Види и московску молитву изречену 26. августа 1395. године: Избави насъ и градъ нашь
Москву...и всякъ градъ крестьяньский и страну нашу защити..., у тексту: Повѣсть полезна от
древняго писания сложена, являющи преславнаго бывшаго чудеси о иконѣ Пречистыя
Богородица, еже нарицается Владимерьская, како прииде от Владимеря въ боголюбивый град
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опходи наоколо, тада се опкољеном простору даје значење затворености,
недотакнутости, чистоте. Ако је тај простор ограђен, литија иде уздуж зидова или по
њима, ако није (још) ограђен, литија одваја опкољен простор од профаног окружења.
Нешто другачију симболику имају ритуали улажења и излажења (уласци и изласци)
владара и/или јерарха из града, унутрашњег града, градских капија и трга, на чему се
нећемо сад задржати. Свакако сама идеја града као тврђаве и као израза тежње ка
слици небесног Јерусалима (Откр. 21,1-22,5), затвореног врта (П. пес. 4, 2), града из
визије пророка Језекиља (гл. 40-48) носи са собом велико богатство теолошких и
уметничких асоцијација.
* * *
Ритуализација заштите града стални је елеменат културне историје
православних Словена. Само примера ради напоменућемо најпознатије догађаје који
су оставили трага у старој руској литургици, књижевности и црквеној уметности.
Новгород
Пред сам крај независности Новгородске републике, у шездесетим годинама
XV столећа под четкицом месног иконописца враћа се успомена једне важне битке из
далеке 1169. године, када је кнез Андреј Богољупски са суздајском војском опсео
Новгород. На икони видимо чувену икону Знаменија и неколико светаца – Бориса и
Глеба, Ђорђа и Димитрија Солунског18. У горњем делу представљена је литија из
цркве Светог Спаса у саборну Свету Софију на Кремљу, коју предводи св. епископ
новгородски Иоанн (слави се 7. септембра), у средњем делу иконе видимо рој
московско-суздаљских стрела изпуштених према новгородској светињи, а у доњем
делу иконе приказан је напад светаца против агресора. Jедна од стрела погодила је
икону која се окренула леђима према нападачима и почела да рони сузе, које је
сакупио свети владика. У служби 27. новембра стално се појављује мотив градских
зидина, спашеног града, Богородице као нерушиме стене итд. Триста година касније,
1471, Новгород је пао под московску власт, а против иконе Знаменија Иван III је
понео другу Богородичну икону – Гребневску, коју је био добио на поклон
Димитрије Донској после победе на Куликовом пољу. После победе цар је сазидао у
граду Гребењ цркву у којој се чувала ова икона, а у Руској цркви слави се 28. јула.
Moсквa
Нарочита покровитељка Москве је Богородица у Владимирској икони, која
се сматра једном од икона коју је насликао апостол Лука, код Руса се налази од 1131,
прво у Кијевској земљи, после у Владимирској, а у Москви од 1395. године. Она је
била уз руску војску у многим походима и била је ношена по зидовима града у време
напада Темир-Аксака Тамерлана (26.08.1395)19, Ахмата (23.06.1480)20 и МахметГиреја (21.05.1521)21, а икона се слави у сва та три дана.
Москву, избави насъ и градъ нашь от безбожнаго и зловѣрнаго цесаря Темирь Аксака –
Господи, благослови отче!, ПЛДР, XIV- середина XV века, с. 236.
18 V. N. Lazarev, Novgorodian Icon-Painting, Ed. Iskusstvo, Moscow 1969, p. 35-38, ill. 51, 60.
19 Видети ПЛДР, XIV- середина XV века, с. 230-243,563-567. Jош подробније о томе прича
Повесть об иконе Владимирской Божией Матери.
20 Видети Повесть о стоянии на Угре и Послание на Угру Вассиана Рыло, ПЛДР, вторая
половина XV века, Москва 1982, с. 514-537, 667-675, а пре свега с. 516.
21 Неколико година раније, исто 21. маја, 1514. године дошло је до чудесног обновљења иконе
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У првом случају – Тамерлана – велики кнез Василије Дмитијевич свесно
понавља константинопољски догађај, како се каже,
помянувъ избавление
царствующего града, како избави Пречистая Владычица наша Богородица
царствующий градъ отъ нашествия зловѣрнаго царя Хоздроя,22 али до тог
византијског узора одмах се додаје и библијски – руска је победа продужетак Божије
помоћи показане у Jерусалиму цару Jезекији против цара асирскога Сенахирима као
вечитом узору помоћи Свевишњег сваком граду који се узда у Њега (2, одн. 4 Цар.
19, пре свега 32-34 = Ис. 37, 33-35; 2 Дн. 32, 21-22).
У вези са Москвом остаје и врло популарна Казанска икона Богородице. За
Москву најважнија је улога те иконе у ослобођењу града из руку Пољака, што је
једини тако јасан случај обрнутог дејства – Богородица помаже да руска војска
добије заузет град. Архиепископу Арсенију, Грку плењеном од Пољака, појавио се
св. Сергије Радонешки и обавестио да ће град бити сутрадан преузет захваљујући
помоћи Божије Мајке. Православна руска војска ушла је у Москву предвођена
Казанском иконом и срела је арх. Арсенија, који је носио Владимирску икону. Тако је
до постојећег од 1595. године казанског празника те Иконе (8. јула) Руска црква
додала нови – 22. октобра, као успомену победе над неправославним противником.
Култ Казанске иконе пренет је у Петербург (1721) као једина веза са старом
престоницом и добио је у новом граду нове димензије, али највише у старој функцији
чувања града од непријатеља. Ваља допунити да је у 2004. години. Руска дума увела
на тај дан (4. новембра по новом календару) државни празник – Дан народног
јединства, са идеолошко-митским позивањем на московске догађаје из 1612. године.
Одређене заслуге за одбрану Москве од иноплеменика има и Донска икона
Божије Мајке, јер је она помогла у време напада кримских Татара Каза-Гиреја 19.
августа 1591. године23.
Тројицкаја Лавра у Сергијевом посаду24
Мање-више у исто доба када се московски Кремљ налазио у пољским
рукама, угрожен је био и најважнији манастир Московске државе – Тројицеу стану митр. Варлаама.
22 Мисли се на рат империје са Персијанцима 613. године за време Хосроја II Первиза. На
многим иконама види се како градови и манастири штите од најезди износећи Богородичне
иконе, в. нпр. A.Tradigo, Icone e Santi d’Oriente, Mondadori Electa, Milano 2004, p. 28-32, 358359; В.В. Филатов, Изображение Сказания о Мамаевом побоище на иконе XVII века, ТОДРЛ
[Труды Отдела древнерусской литературы] 16/1960, 397-408; исти., Икона с изображением
сюжетов из истории Русского государства, ТОДРЛ 22/1966, с. 277-293; В. Г. Брюсова,
Русская живопись 17 века, Москва 1984, ил. 64, с. 129.
23 Ова је икона добила име од Донске битке св. кнеза Димитрија против Мамаја 8. септембра
1380. године, добијене помоћу Пресвете. У Москви, на месту где је августа 1591. год. стајала
чудотворна икона, ускоро је саздан Донски манастир; в. С. В. Булгаковъ, Настольная книга
для священно-церковно-служителей. Сборникъ свѣдѣній, касающихся преимущественно
практической дѣятельности отечественнаго духовенства, изд. 2, исправленное и
дополненное, Харьков 1900 (=Akademischen Druck- u. Verlagsanstalt Graz/Austria 1965), с. 290.
24 Сказание, что содѣашася
в дому Пресвятыя и живоначальныя Троица и како
заступлениемъ Пресвятыя Богородица и за молитвъ великих чюдотворцов Сергия и Никона
избавлена бысть обитель сия от полских и литовскихъ людей и русских измѣнников того же
келаря инока Аврамиа Палицына, у: ПЛДР, конец XVI – начало XVII веков, М. 1987, 162-281,
569-578.
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Сергијева лавра. Верује се да са падом лавре весь предел Росийский до Окиана моря
погибнет, конечне же Москве теснота будет (236); ова тврдња има више
симболичко но стратешко значење. Питање Божије интервенције за време дуготрајне
опсаде манастира-тврђаве од стране пољско-литванске (католичко-православне!) и
руске "издајничке" војске заслужује опширну посебну студију, али овде ћемо укратко
навести типове те помоћи, да видимо јаку везу са цариградским моделом.
Пре свега се организују литије:
a. Архимандритъ же Иасафъ и весь освященный соборъ со множествомъ народа
вниде во святую церковь Святыя живоначалныя Троица и ко образу Пресвятыя
Богородица и ко многоцѣлбоносным мощемъ великаго чюдотворца Сергиа, молящеся
со слезами о избавлении (172, 250).
b. И вземше честныа кресты и чюдотворную икону Богоматере съ превѣчным
Младенцемъ и прочих святых иконы обходяще по стѣнах всего града, молящеся со
слезами (186, упор. 190).

Молитве: 178, 182-184, 186; 190, 212;
Тајне покајања и евхаристије: 184, 194;
Монашки постриг рањеника и умирућих: 188, 194, 206, 212;
Поклон пред иконама и моштима уочи битке: 204;
Звон камбана: 212;
Освећење нове цркве 8. маја у част св. Николе (тј. преноса моштију).
Врло је важан силазак Светога Духа у главну цркву Лавре (ипак без икаквог
спомена на обрнут догађај у Цариграду):
(Пимин) зрит над церковию святой живоначальной Троица над главою столпъ огнян
стоящъ даже до тверди небесныя ... и помалѣ столпъ огненный начат низходити и
свится вмѣсто, яко облако огнено, и вниде окном над дверми въ церковь пресвятыя
Троица (174).

Помоћ светаца
Појављују се пре свих преподобних Сергије и Никон, они иду около
манастира са крстом, кадилом и светом водицом, певају, благосиљају браниоце и
проклињу нападаче [198, 214, 228, али види још: 188, 230, 236, 260 (преп. Сергије),
196, 202, 210 (Арханђео Михаило), 204 (преп. Серапион), 238 (певање анђела)]. Што
се тиче преп. Сергија, морамо знати да је њему Пресвета Богородица у посети
обећала да ће бранити Лавру неодступно25 и да је икона с овом сценом била главна
икона руске армије за време рата, учествовала је у судбоносном Казанском походу
младог цара Ивана Грозног (1552) и помогла је цару Алексеју Михаиловичу да
победи Пољаке (1612).

25 Важно да се примети је да посета Божије Мајке Сергију (и Михеју) догодила стварно, а не у
виђењу или сну, исто тако како и преп. Антонију Атонском на извору. Ова је посета предмет
дубоког богослужбеног култа у Лаври – сваког петка, у том делу Тројицког сабора, где је
раније стајала ћелија Преподобног, служи се бденије са акатистом, а у суботу молебан са
специјалним каноном посвећеним тој посети. Што се тиче ефикасности обећања, манастир је
само једном, у 1408. год., кратковремено пао у руке Едигеја, али су монаси били знали за то и
спасли се са моштима, иконама и књигама.
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Псков
Опет се за Пољаке везују чудесне појаве у Пскову. Тај диван град дуго је био
у заједници са самосталним Новгородом и није се предавао никоме. Али после крваве
расправе са новгородском републиком 1510. године пао је у московске руке и Псков.
Као једно од стратешких и симболичких места Псков је био циљ разноврсних напада,
од којих је најзначајнија опсада од стране пољског краља Стефана Баторија, иначе
Мађара. Та интервенција, потпомогнута идеолошки од исусоваца, у свести бранилаца
спречена је помоћу иконе Богородице. У тренутку угрожења у Пскову се сећају на
Москву, спашену, по примеру Цариграда, 1395. године заступништвом Богородице.
Зато је као штит против језуитских освајача донета из Печорског манастира
чудотворна икона Божије Мајке, која је и тај град ставила под свој омофор.26
Tихвин
Ово је још једна икона везивана за св. Луку, која се после налазила у
Влахерни као једна од заштитних икона Цариграда. По предању, 1383. године икона
је по ваздуху дошла чак у тај северни крај, у Новгородску земљу, над реку Тихвинку.
Када су се Швеђани борили да одузму ту територију током 1613-14. године, Пресвета
Дева у Тихвинској икони поново је пројавила своју бранилачку функцију. У виђењу
наредила је једној благоверној жени да пренесе поруку да њена икона буде у литији
ношена около манастира, што је допринело победи. Зато је при потписивању мира у
Столбову (1617) икона присуствовала као зарука.
Ови изабрани примери из византијске и руске традиције нису свакако
изоловани. Иконе, поред моштију и других светих предмета, као palladiа града,
манастира, државе уобичајена су ствар у старој култури, и није случајно што су
Венецијанци после 1204. године пренели све шта су могли у свој необични град, а
пре свега чудну Никопоју – победоносну Владичицу Богородицу, која и сада, у
Базилици Светог Марка, зрачи својом благотворном снагом. Ипак се рађа питање о
теолошкој исправности таквих култова и понашања. Да ли случајно у томе нема
извесне дозе магијског и паганског?
Довољно је ипак ући у богослужбене текстове прослава појединих празника
да бисмо са сигурношћу одбацили сумње око изворно хришћанског и исправног
интерпретирања улоге светиња у ритуалима одбране града и другим приликама. Нису
иконе и мошти и виденија субјекат милости, већ су они само оруђе Божијег
милосрђа. Пресвета Богородица и свеци наши су заступници пред Господом. Зато су
све молбе и захвалности, преко њих или непосредно, намењене Свевишњем и стижу
пред Њега, иако проста анализа неких изрека може водити до других констатација.
Духовна култура тражи познавање широког контекста и не дозвољава
26 Повѣсть о прихожении литовского короля Стефана [Батория] великим и гордым
воинством на великий и славный богоспасаемый град Псковъ; откуду и како и коим образом
попусти его Богъ на Русскую землю, грех наших ради, и како великою милостию
Пребезначальныя Троицы к нам грешным христианом ото града Пскова со студом многим и
великимъ срамом отиде, у: ПЛДР, вторая половина XVI века, с. 400-477, 617-625. Осим
Богородичне иконе користе се и иконе других светаца. Када су литовци погодили камењем
икону св. Димитрија Солунског, браниоци се обраћају њему са поруком да се подигне против
непријатеља као што је урадио бранећи Солун и помажући Александру Невском против
Немаца 1242. г.; исто, с. 460, 624.
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интерпретацију одвојених изрека и чињеница. Зато откривамо и књижевну лепоту, и
богословску дубину у таквим текстовима као нпр. тропар 4 гласа Богородици у
Тихвинској икони:
молисја, о Госпоже Царице Богородице [от Тебе рождшомусја Христу Богу нашему]
да сохранит всја грады и страны христијанскија невредимы от всјех навјет вражијих,
и спасет вјероју поклањајушчихсја Јего божественному и Твојему пречистому образу,
Дјево неискусобрачнаја.27

27 Булгаков, Настольная..., с. 218.
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Aleksandar Naumov
THE ICONS OF THE MOTHER OF GOD AND
THE RITUALISM OF CITY DEFENCE
The article discusses the ritualism of city defence and the role of the icons of the
Most Glorious Mother of God in these occasions. Special attention is dedicated to the siege
and the defence of Constantinople and the examples of some Slavonic cities (Novgorod,
Moscow, Pskov, Tihkvin) are also given. The acts and rituals which are applied in these
occasions show that a sieged city has been seen as a consecrated object and worships and
prayers were added to the activities of defence.
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СТАРОЗАВЕТНИ ОБРАЗ КРСТА
Апстракт: У раду се говори о старозаветном образу крста и његовим
рефлексијама у делима српских писаца Стефана Првовенчаног и Доментијана.
Изнете су и неке иконографске и литургијске паралеле, а указано је и на ''скривене''
примере његовог праобраза.
Кључне речи: Крст, Стари Завет, Мојсије, Давид, Стефан Првовенчани,
Доментијан, књижевност, сликарство, литургијске песме.
Крст је један од најзначајнијих симбола хришћанства, који је распећем и
васкрсењем Христовим добио и атрибут животворности и постао знак победе живота
над смрћу.1 Крст је до Христа био симбол осуде и казне, а од Христа постаје знак
спасења и символ царства небеског. Христос, вазневши се на небеса, крст није
оставио на земљи, већ га је подигао са собом и узнео на небо, што значи да ће се он
са Христом појавити и при Његовом другом доласку (Мт. 24,30).2
Крст има значајно место у целокупној хришћанској уметности, нарочито у
књижевности и сликарству. Најчешће се везује за име Христово и за догађаје из
Новога Завета. Често се крст, међутим, пројављивао и у старозаветним догађајима,3
јер је он дрво за које Соломон каже: ''Нека је благословено дрво на којем је Правда
обешена'' (Прем. 14,5).''4
Старозаветна слика Крста је имала одраза и на теологију, литургику,
књижевност и сликарство, али је истовремено изазивала збуњеност код неких
истраживача, доводећи их у позицију неразумевања одређених старозаветних
догађаја и њихових књижевних и иконографских паралела. Извесна неразумевања су
1 Доментијан, чијим се делом бавимо у овом раду, говорећи о вери, крсту и љубави,
наглашава да се крстом побеђује смрт: ''Јер као што и веровасмо Христу и назвасмо се
хришћани, и распећем његовим урачунасмо се у смрт, и крстом побеђујемо смрт, тако и, љубав
његову примивши, постадосмо вазљубљени.''- Доментијан, Живот Светога Саве, Београд
1988, 164.
2 Др Јустин Поповић, Догматика, књига друга, Београд 1980, 487.
3 На неке примере, позивајући се најчешће на св. Григорија Паламу, указује Јеромонах др
Амфилохије Радовић, О тајни крста Христовог, Теолошки погледи, 3-4, Београд 1984, 153161.
4 Види: Свети Јован Дамаскин, Беседа на освећење (Храма) Васкрсења Христа Бога нашег у
Јерусалиму, и на Воздвижење часног и животворног крста, у: Беседе, превео са грчког
Епископ Атанасије, Требиње, Врњци 2002, 239.
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нарочито изазвала нека места у делима Стефана Првовенчаног и Доментијана,
српских писаца XIII века.
Узимајуђи крст као победни симбол Немањиних битака,5 Стефан
Првовенчани у неколико наврата пореди свог оца са старозаветним личностима
којима је, такође, крст помагао у борби против непријатеља. Прво поређење се
односи на Мојсија: ''Победи непријатеље своје као Мојсеј Амалика, крст Христов
неослабно носећи пред очима и њиме односећи победу над непријатељским
варварима.''6 Други пример везан је за писмо које Свети Симеон упућују сину
Стефану, дарујући му притом честицу часног крста, уз јасну поруку: ''... и увек да ти
помаже као Давиду и древноме цару Константину, прогонећи од тебе на сваком
месту бесовске пукове.''7 Истраживачи нису у првом примеру, у победи Мојсијевој
над Амаликом, видели пишчеву алузију на дејство силе крста, која има своју
паралелу у Немањиним победама. Отуда и непотпуно разумевање поређења Немање
и Мојсија и њихових победа, које се догађају захваљујући сили крста.
Други пример се учинио још нејаснијим, па се чак коментарисао као
пишчева грешка: ''За нас је особито занимљива чињеница да у Стефана поредба са
Давидом и Константином прати помен напрсног крста. Ако је ту очекивано сећање на
Константина, који је – по једном општем месту хришћанске традиције – побеђивао
захваљујући подршци часног крста, остало је нејасно зашто Првовенчани помиње
цара Давида у овом контексту. И у коментару уз најновији српски превод житија8
тврди се чак да речи 'нека ти (крст) помаже као Давиду' садржи грешку, јер Давиду
није помагао крст већ Бог.''9 Помињање крста уз Давидово име аутор овог цитата
уопштено објашњава чињеницом да је ''Давид као старозаветни јунак претходио
крсту и хришћанству.''10
У Доментијановим житијима још више долази до изражаја поимање
праобраза крста. Први пример је из Житија Светога Саве и везан је за епизоду о
Стрезу, када Сава, чинећи чудо, побеђује овог великог непријатеља Стефана
Првовенчаног. Доментијан Саву пореди са Мојсијем, истичући да је и једном и
другом помогла сила крста: ''И тако отиде од њега победивши га силом Божјом, као
што раније Мојсије, велики боговидац победи безбожног Амалика. А овај други
богољубац борећи се силом љубитеља свога Христа за отачаство своје и молитвом
својом победи непријатеља свога, подобећи се оном великом боговидцу, који се
вратио са горе победивши Амалика само тиме што је насликао крсно знамење, а овај
други боговидац наоружан крсном силом и имајући у срцу своме и души својој
самога на крсту распетога, и у рукама својим држећи непобедно оружје, оштрицу
5 У Житију Светога Симеона на неколико места је истакнуто да је Немања захваљујући сили
крста побеђивао своје непријатеље и противнике. Крст је био и део инсигнија Немање као
владара. Види: Смиља Марјановић-Душанић, Владарски знаци Стефана Немање, у зборнику:
Стефан Немања – Свети Симеон Мироточиви, Београд 2000, 77-87.
6 Стефан Првовенчани, Житије светог Симеона, Београд 1988, 72.
7 Исто, 82.
8 Стефан Првовенчани, Сабрани списи, Београд 1988, 173 (коментар Љ. Јухас-Георгијевске уз
текст на стр. 82, нап. 6).
9 Смиља Марјановић Душанић,наведено дело, 81. И у најновијем издању Доментијановог
Житија Светога Саве (Београд 2001 ) слична места су у коментарима доста неопрезно
оквалификована као грешка.
10 Смиља Марјановић-Душанић,наведено дело, 81.
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мача силом Божјом изоштрену са обе стране, која раздељује до мозгова и до чланака.
И њоме победи непријатеље своје.''11 Говорећи о Савином одласку од Стреза и о
повратку у Србију, Доментијан још једном прави исто поређење: ''А овај Свети
провидећи Духом светим оно што ће бити, и те ноћи брзо се врати у своје отачаство,
не јавно, но као тајно, радошћу радујући се због непобедне силе Божје, други
боговидац Мојсије победив крсном силом непријатеља свога другога Амалика.''12 И у
Похвали, на крају житија, Доментијан још једном помиње Мојсијеву победу над
Амаликом, али сад појаву крста објашњава богословско-литургичким термином
проображавања: ''Онај велики боговидац прообразујући крст победи Амалика; а овај
Преосвећени многе законопреступнике, који су војевали на његово отачаство,
осудивши светом молитвом и светим крсним оружјем изби их, и ускоро учини
празнима њихове савете и расу њихову славу.''13
Овај писац, попут Стефана Првовенчаног на чије се житије ослања и када је
ово место у питању, такође пореди Немању са Мојсијем и Давидом, конкретизујући,
у односу на Првовенчаног, догађај у којем крст помаже Давиду: ''... и свагда да ти
(крст) помаже против непријатеља твојих, као богооцу Давиду против Голијата и
верном цару Константину у свим његовим борбама, и на сваком месту, прогонећи од
тебе бесовске пукове, и буди ограђиван силом овога на векове, амин.''14
И сликарство, не само у асоцијативном односу, већ понекад и експлицитно
повезује Давида са крстом. Карактеристична је сцена Давидовог мољења, у
минијатурном сликарству, где се он моли пред крстом и Богом . У неким
илустрованим Псалтирима Давид стоји у подножју крста15 у чијем пресеку се налази
медаљон са ликом Христа.16 Крст, иначе, са своја два крака, једним вертикалним и
једним хоризонталним, прави пресек у целокупној стварности творевине, кроз коју се
види Бог, који је изван ње, али који обитава у њој.17 И фрескосликарство познаје
представе Давида са крстом. У Сопоћанима, у Капели св. Ђорђа, на северном зиду
представљен је у медаљону Давид са крстом,18 у низу пророка (Јелисеј, Илија,
11 Доментијан, Житије Светога Саве, 126.
12 Исто, 127.
13 Исто, 212. На једном другом месту, у Житију Светога Симеона, Доментија употребљава
сличан термин предслика, што говори о његовој богословској учености. Види: Житије
Светога Симеона, стр. 240.
14 Доментијан, Житије Светога Симеона, 287.
15 У Служби Ваздвижења часном и животворном крсту, слава и ниње, глас осми, дати су
паралелно примери Давидовог мољења у подножју крста и Мојсијеве победе над Амаликом.
16 Види: Sirarpie der Nersessian, L'illustration des Psautires grecs du Mouen Age, II, londres, Add.
19.352, Paris 1970, Fig. 6, fol. 3v i Fig. 190, fol. 115r. У минијатури рукописа западне
провинијенције Давид се моли пред крстом, док се лик Господа налази у горњем десном углу.
Види: King David in the index of christian art, edited bz colum hourihane, Index of christian art and
archaeologz Princeton University in Association with Princeton University press, 2002, рукопис из
збирке: New York, Pierpont Morgan Library, Ms. M. 102, fol. 102v.
17 Види: Димитрије Станилоаје, Часни крст као средство освећења и благослова и знака
поклонења, Теолошки погледи, 1-2, Београд 1987, 1.
18 Представе Давида како држи крст срећу се и у минијатурном сликарству. У Индексу
хришћанске уметности Принстон Универзитета наведена су два рукописа , један грчки
(Псалтир у Ватиканској библиотеци, у Риму, гр. 752) и један латински (Alba lulia: Librarz,
Biblioteca Batthyaneum) у којима је Давид овако представљен.
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Захарије), који су представљени без овог обележја. На јужном зиду представљен је
Соломон са крстом, док су Мојсије и Арон без крста. Сличан пример имамо и у
минијатурном сликарству где је Давид представљен са круном и крстом који држи,
окружен са тринаест мушких фигура које представљају генерације Давидових
потомака.19
У богословском, литерарном и иконографском смислу очекиване су и
сличности помазања Давидовог и крштења Христовог. У једном и у другом случају
истакнуто је дејство Духа Светога,20 а рог,21 којим је помазан Давид, веома је јасно
приказан у литургијској поезији као праобраз крста.22 Свети Јован Дамаскин рогом
назива крст на којем је распет Христос, а и самог Христа назива ''Јединородни Рог
Љубљени'':
''Дођимо, узиђимо на Гору Свету, јер у последње дане ова благословена
Голгота показује се узвишенија него горе небеске – најузвишенија Гора! Она позива
благодатним гласом све крајеве света – Узвишенија од (свих) висина, и Светија
заиста од свих других светих гора.
На њој је подигнут Рог (спасења), Јединороднога Рога Љубљенога (Христа) –
Крст Славни и Свепоштовани, Који је сада уздигнут, Који је једним потезом разорио
смрт злу и безумну, бедну и грамзиву.''23
И за светог Андреја Јерусалимљанина крст и рог су синоними односно рог је
символ спасења и победе као и крст: ''Ово је крст којим се распети познају, ово је рог
којим ћемо непријатеље наше пробости.''24 Свети Андрија и другом свом слову из
истог рукописа, у рогу овна који се заплео у грање, у жртви Аврамовој, види
символику крста: ''Авраму предпоказа се посред овна рогом изображен.''25
Што се тиче помоћи крста у Мојсијевој победи над Амаликом, која је код
Првовенчаног асоцијативна, код Доментијана је наглашена: ''И додаде ка земљи
отачаства свога многе земље од области грчгога царства, и силом Божјом и
поспешењем светога Духа победи непријатеље своје, као што је пре велики Мојсије
19 У грчком Псалтиру Ватиканске библиотеке, бр. 752.
20 ''Тада Самуило узе рог с уљем, и помаза га усред браће његове; и сиђе Дух Господњи на
Давида и оста на њему од тога дана'' (Књига Самуилова, 16,13; Види: Јеванђеље по Луки 1,69).
''И крстивши се Исус изиђе одмах из воде; и гле, отворише му се небеса, и видје Духа Божијега
гдје силази као голуб и долази на њега'' (Јеванђеље по Матеју 3,16).
21 Сила и снага старозаветног рога може се понекад поредити са силом и снагом крста. Види:
Прва књига о царевима 22,11; Друга књига Самуилова 22,3; Псалми Давидови 18,2.
Доментијан, пишући о Немањи, асоцира на ''рог спасења'' у народу српском (Лука 1,69). Види:
Доментијан, Житије Светога Симеона, 248.
22 Само миропомазање српских владара у средњем веку носи знак крста, јер ''пре но што ће
владаоцу ставити венац на главу, црквени поглавар, у храму за време обрада, помазује га уљем
по глави, стављајући му на тај начин, знак крста.'' Види: Бојислав Ђурић, Три догађаја у
српској држави и њихов одјек у сликарству, Зборник за ликовне уметности, 4, Нови Сад 1968,
93.
23 Свети Јован Дамаскин, Беседе, превео Епископ Атанасије, Требиње, Врњци 2002, 246.
24 Беседа св. Андреја Јерусалимљанина на Воздвиженије Часног Крста, л. 100, у: Зборник
проповеди за празнике од септембра до новембра, трећа четврт XVI века (Рукописна збирка
Манастира Дубоки Поток)
25 Светог оца нашег Андрије Јерусалимљанина слово о славном Воздвижењу Часнога и
животворнога крста, у Зборнику проповеди, л. 109'
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крсним оружјем срушио гордога Амалика...''26 Крсно пружање руку помиње и
Теодосије, поредећи Саву са Мојсијем: ''А први фараона морем потопи и Амалика
пружањем руку победивши, молитвом погуби.''27
Сви ови примери говоре о изванредној богословској образованости Стефана
Првовенчаног и Доментијана и о њиховом изванредном познавању Старога Завета и
његове симболике. Као што се види, они су конкретизовали старозаветну слику крста
у паралелама између Светога Саве и Светога Симеона, са једне стране, и Мојсија и
Давида са друге. За Доментијана се и до сада тврдило да је изванредни познавалац
Светога Писма, а о Стефану Првовенчаном је Теодосије Хиландарац писао да је
његов добар тумач.28 Блиска им је, очигледно, и старозаветна егзегеза. Доментијан је,
свакако, а вероватно и Стефан Првовенчани добро познавао литургијске текстове
који садрже примере старозаветног изображења крста.
Шта кажу други Свети Оци о изображењу крста у Старом Завету? Један од
најкомпетентнијих је свакако Григорије Палама, учени византијски теолог XIV века.
Он сматра да је Крст Христов, иако се још не беше јавио, већ дејствовао код
Праотаца, јер се тајна његова већ савршавала међу њима.29 Највише пажње он
посвећује Мојсију, али и истиче да се та тајна пројавила и на Исусу Навину, на
Судијама и Пророцима, на Давиду и на онима после њега, ''који су дејством тајне
Крста задржавали реке, заустављали сунце, рушили незнабожачке градове,
побеђивали у ратовима, надвладавали противничке војске, избегавали оштрице
мачева...''30 Он наводи да је Крст спасавао и у Христово време, пре Крста Христовог,
дакле пре његовог распеђа на Крсту и Васкрсења: ''И који не узме крста својега и не
пође за Мном, није Мене достојан'' (Мт. 10,38).31
Као један од најзначајнијих примера у коме је крст помогао Мојсију, Палама
управо наводи његову победу над Амаликом: ''Као претеча Христов, Мојсеј је сам
сасвим јасно предизобразио Христа и образ Крста и спасење које од њега долази:
усправно поставивши палицу, он је преко ње раширио руке и тако, по слици Крста
представио себе (као разапетог) на палици, потпуно нагнао Амалика у бекство.''32
Пре св. Григорија Паламе, св. Јован Дамаскин наводи многе примере
предизображења Крста, да би на крају узвикнуо: ''И скоро да изоставим ширење руку
Мојсијевих у виду Крста, када он поста победник над Амаликом, као што је данас

26 Исто, 254. Данилов Ученик у Житију Стефана Дечанског победе Мојсија и Стефана
Дечанског везује за крсно знамење: ''И пошто је ово било, и тако саставивши се са Богом
дарованом му силом, пође против таквих, као и Мојсије Боговидац, носећи крсно знамење пред
лицем својим, и њиме побеђујући безбожнога губитеља Амалика... – Данилов Ученик, Житије
Стефана Дечанског,у: Данилови настављачи, Београд 1989, 76.
27 Теодосије, Житије Светога Саве, Београд 1988, 176.
28 Види: Димитрије Богдановић, Шта Теодосије пише о књижевном раду Стефана
Првовенчаног, у: Студије из српске средњовековне књижевности, Београд 1997, 285-293.
29 Види: Григорије Палама, Господе, просвети таму моју, сабране беседе, друго исправљено и
допуњено издање, са грчког Антонина Пантелић, Београд 2005, 82.
30 Исто, 88.
31 Исто, 88. Види и: Мк. 8,34-35.
32 Григорије Палама, наведено дело, 88.
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Крст (победник) над ђаволом, кога предизображава (онај) Амалик.''33 Још на једном
месту у овој беседи Дамаскин ђавола назива новим Амаликом.34
Поред светих отаца, литургијска поезија је најбољи тумач старозаветног
изображавања крста. У Служби Воздвижења Часног Крста говори се о Мојсијевом
изображењу крста:
''Часнога крста, Христе, дејство прообразивши Мојсије, победи противног
Амалика у пустињи Синајској: када распростре руке, крст творећи, укрепивши
људи...'' (на литији, слава и ниње, глас пети). О истом се пева и на Велику вечерњу,
стихире на Гозподи возвах и и на стиховње, слава и ниње, глас осми.35
Пети кондак и икос Акатиста часном и животворном крсту чувају
литургијско сећање на ту слику:
''Господе, некад у време Мојсија пророковао се само праобраз Крста Твог,
побеђујући непријатеље Твоје'' (кондак).
''Пројави Мојсије дејство Часнога Крста и победи противног Амалика у
Синајској пустињи када распростре руке, сатвори образ Крста, укрепивши људе''
(икос).36
Овај догађај је представљен и у иконографији. Мојсије је на брду. Његове
руке, подигнуте ка небу, са стране их придржавају Ор и Арон. Под брдом Исус Навин
са осталим Јеврејима гони иноплеменике и убијају их.37 Нарочито минијатурно
сликарство приказује ову сцену, где се јасно види Мојсијево изображавање крста
подигнутим рукама. Kао пример могу послужити две представе из илустрованих
Петокњижја.38
Поред наведеног, Палама наводи више примера у којима крст помаже
Мојсију.39 Међу њима су за нас нарочито занимљиви Мојсијево крсно слађење воде
и оздрављење Јевреја крстоликом змијом. Оба примера су веома развијени у тзв.
апокрифној литератури. Лутајући по пустињи, Јевреји су наилазили на горке изворе
воде коју нису могли да пију све док Мојсије у ту воду није ставио штап односно
дрво, које је симбол крста, после чега та вода постаје питка (Изл. 15,25) Према
апокрифу О часном крсту и о два разбојника дрво којим је Мојсије засладио воду
има порекло од рајског Адамовог дрвета: ''Од истог дрвета изнесе (грану) вода
потопна. Када усахну вода, тада дрво остаде крај реке Мере. И када изведе Мојсеј
Јерусалимљане, не имаху шта пити, јер беше вода горка. Мојсеј тужан беше, јер воду
не нађе и помоли се Богу. И показа му анђео дрво. И то дрво лежаше ничице. Узе
Мојсеј дрво и прекрстивши посади га у реци. И услади се вода од дрвета. Израсте
дрво украшено, велико и предивно.''40 Нешто другачија верзија о крсном дрвету које
је засладило воду присутна је на почетку апокрифа О сплетеном дрвету:
33 Свети Јован Дамаскин, наведено дело, 240.
34 Исто, 265.
35 Зборник црквених богослужбених песама, псалама и молитава, Београ 1971, 91-92.
36 Акатист часном и животворном крсту,у: Акатисти, Београд 1999, 46.
37 Види: Милорад Медић,Стари сликарски приручници III, Ерминија о сликарским вештинама
Дионисија из Фурне, Београд 2005, 199.
38 The byzantine Octateuchs, volume II, Kurt Weitzmann and Massimo Bernabo, plates, Princeton
University 1999, сл. 726 и сл. 727.
39 Види: Архимандрит Георгије Капсанис, Крст Христов и његов значај у нашем животу,
Београд 2004.
40 Апокрифи новозаветни, приредио и на савремени језик пренео Томислав Јовановић, Београд
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''Узе Мојсеј синове Израиљеве преко Црвеног мора и преведе их у Меру. И
не могаху пити воду из Мере, јер горка беше. И растужи се Мојсеј због људи својих.
И завапи Мојсеј ка Богу. И дође му анђео Господњи и показа му три дрвета: бора,
кедра и кипариса. И учини Мојсеј тако како му заповеди анђео Господњи. И узе и
сплете их као плетеницу. И засади их на изворима воде и рече:
'Ово је Спасов изглед и ово дрво биће спасење. И ово дрво је живот свету, и
на овом дрвету светлост васељене узнеће се из руку оних који граде спасење његово,
и осудиће га старешине незнабожаца и старци жидовски који желе судити живима и
мртвима.'
Ово слово прорече Мојсеј о крсту како га научи анђео Господњи. И од тог
часа осладише се воде и беху плодови за лепоту и уживање народу, и животињама, и
птицама небеским и зверима земаљским.''41
Литургијска поезија везује дрво живота за симболику Крста:
''Радуј се, Свети Крсте, кога дрво живота, ради Адама у Едему засађено,
прасликоваше.''42
О лечењу бронзаном крстоликом змијом говори се у наставку ове приче:
''Када много година прође, дође Мојсеј са људима својим у Хоривску земљу.
И беше место повољно да стану људи са шаторима својим. И беше то место названо
Војнички пролаз. И оно беше пусто, јер не смеде нико пролазити од мноштва
змијских злих гадова. И почеше Мојсијеви људи умирати од уједа у стаништима
својим. И повикаше људи на Мојсеја:
'Зашто гинемо?'
Мојсеј завапи ка Богу:
'О жалости љутих!'
И дође анђео од Бога држећи у рукама знак крста говорећи Мојсеју:
'Направи отровну змију од бронзе. Прободи посред змије и учини као што
видиш у руци мојој. Обавезно реци синовима Израиљевим о дрвету које посади
покрај воде, шта ће бити са њим и ко ће бити распет на њему.'
И ово рекавши анђео Мојсеју, оде. Мојсеј урани и скова змију у бронзи.43 И
набоде је на копље и постави посред људи својих и рече им:
'Ако буде коме болест каква, а ја далеко будем, тај да приђе и овако да каже:
Боже Мојсејевог знамења, помилуј ме! И почеће уједи исцељивати.' ''44
На овај догађај подсећа јеванђелист Јован Богослов, видећи у њему симбол
вечног живота: ''И као што Мојсеј подиже змију у пустињи, тако треба да се подигне
Син Човјечји, да сваки који вјерује у њега не погине, него да има живот вјечни'' (Јн.

2005, 221. Слично и у другој верзији апокрифа, стр. 226.
41 Исто, 201.
42 Рене Генон у књизи Симболика крста указује на крстообразност рајског Дрвета Живота,
али, истовремено, указује на везу, истакнуту и у апокрифима, између Дрвета Познања добра и
зла и Крсног дрвета. Види: Рене Генон, Симболика крста, Чачак, Београд 1998, 48-55, као и
наведене апокрифе.
43 Григорије Палама пише да је Мојсије поставивши попреко бакарну змију на палицу,
очигледно сатворио образ Крста. Потом је заповедио оним Јудејцима које уједе змија да
гледају у њега, као у самога Спаситеља, да би се излечили од змијског уједа. Види: Григорије
Палама, наведено дело, 88.
44 Апокрифи новозаветни, 201-202.
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3,14-15). Мојсијево изображење крста спашавало је Јевреје од уједа змије, док је крст
Христов водио ка уништењу смрти односно у живот вечни.
Наводимо још једно Паламино тумачење Мојсијевог изображења крста, које
ће имати у виду и Доментијан у једној епизоди о Светоме Сави. То је Мојсијево
растављање Црвеног мора. Он је тада ''дрветом (тј. палицом) и водом (тј.
растављеним морем) спасао израиљски народ, дрветом предизобразивши Крст, а
водом божанствено Крштење. То и тајнозналац Павле јасно објављује: Сви се у
Мојсеја крстише у облаку и мору.''45 Говорећи о Савином путовању Сиријским
морем, Доментијан описује чудо којим Сава умирује морске таласе и спашава лађу
од потапања. Ово Савино чудо подсећа на Христово стишавање буре на мору (Мт. 8,
24-27) и Мојсијево крстообразно раздељивање мора (2 Мојс. 14,16).46 Описујући
догађај, Доментијан у три наврата потенцира силу крста: ''А Свети подиже руку
оброшену Христовом благодаћу светога Духа, божаством и човечанством, и стаде у
лице против силноме ветру и превеликим морским валима, и сатвори крсно знамење.
Силом добродетеља свога у том часу, у магновењу ока подиже силни дух, и ветар од
крсног знамења побеже натраг, и угаснуше превелики морски вали, и сви демони
ишчезоше, не трпећи знамење крсне силе, и Владика је чинио слугу који га љуби
сличним себи, заповедајући мору и ветровима да га послушају и да се повинују
заповести онога који чини вољу његову.''47
Дакле, Доментијан је контекстуалним повезивањем догађаја и
асоцијативношћу међу личностима често наглашавао, као у овом примеру,
свевременост силе крста (Стари Завет - Мојсије, Нови Завет - Христос, његово време
- Свети Сава).
Дакле, насупрот експлицитности раније наведених примера где Стефан
Првовенчани и Доментијан откривају старозаветни образ крста, овај последњи
догађај можемо сврстати у скривене примере. Таквих примера код Доментијана
свакако има више. Наводимо још неколико:
1. Дошавши у Гору Синајску, у манастир Пресвете Богородице, Свети Сава
је бос служио литургију, очигледно сећајући се догађаја који је пројавио тајну Крста,
када је купина горела а није сагоревала, и када се из те купине Господ јавио Мојсију
речима: ''Изуј обућу са ногу твојих, јер место, на коме стојиш, земља је света'' (2Мојс.
3,5). Григорије Палама сматра да је Мојсијево ''созерцање грма који је горео а није
сагоревао пројавило тајну Крста, већу и савршенију од оне која је била пројављена у
призвању Авраамовом.''48
2. Савин одлазак из отаџбине, као и његова жеља да умре у туђини, је, у
ствари, његова жеља да отаџбина и свет падну у заборав, а такво опредељење јесте

45 Григорије Палама,наведено дело, 87-88. Преподобни Јустин Ђелијски каже да ''прелазак
преко мора символизује крштење: Израиљ се погрузио у дубине мора, и изашао из њих спасен,
а у водама се потопила сва зла сила Фараонова.'' – Види: Тумачење посланица Прве и Друге
Коринћанима Светог апостола Павла, Београд 2001, 150.
46 У богослужбеној поезији помиње се ово Мојсијево изображење крста када је воду жезлом
пресекао и превео Јевреје преко Црвеног мора. Види: Зборник црквених и богослужбених
песама, 94. и 396.
47 Доментијан, Житије Светога Саве, 199.
48 Григорије Палама, наведено дело, 85.
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крст. Григорија Паламе за овакво распињање наводи пример Аврама.49 Крст је, према
Палами, и распињање себе свету (2Мојс. 3,5; Гал 5,24). Као подсећање на ово, Сава
поставља крстове по целој Србији ''да сви благоверни видећи свето знамење у све
часове распињу вољу своју распетоме на њему Христу.''50 На овакво распињање
опомиње и ''богослужење 9. часа, које нас подсећа на крсну смрт Спаситељеву. Три
псалма који се тада читају опомињу нас на нашу недоследност. Наиме, прошао је дан
а ми се нисмо покајали односно нисмо подигли свој крст, нисмо се са-распели са
Господом. Управо то страдалничко-покајничко стање у нама буде ова три псалма:
'Покажи нам Господе милост своју...(84)', 'Како су мили станови твоји Господе...(83)',
'Пригни Господе ухо своје и услиши ме јер сам убог и ништаван...(85).' ''51
3. Када Стефан Првовенчани
креће у сретање животворном крсту
Господњем, онда пореди себе,52 што и Доментијан преузима, са Давидом, који скаче
пред сеновитим кивотом. Дакле, оно што је за Стефана крст, то је за Давида кивот
(ковчег завета), између осталог символ моћи у борбама као што је то и крст: ''О
свечасно крсно дрво, државо царевима и победо противним силама.''53 У тој паралели
долази до идентификације крста и кивота, чиме се старозаветном кивоту придаје
образ крста.
У Старом Завету има још много примера проображавања крста, које се везује
за личности, помињане и у делима Стефана Првовенчаног и Доментијана, као и код
других писаца српске црквене књижевности. Најилустративнији примери везани су
за Каина и Авеља, Аврама и Исака, Јакова и његове унуке.54
Страдање Авеља представља један од првих библијских примера
изображавања тајне крста у далекој прошлости, јер је страдање Христово на крсту
предизображено у Авељу. Такву симболику је имао на уму и у свевремено постојање
крста загледан дечански сликар, када је у сцени Оплакивање Авеља, у Параклису
Светог Димитрија, приказао крстолику грађевину, вероватно гроб у коме ће бити
сахрањен Авељ.55 И овај, као и неки други примери, говори да су сликари имали
свест о предизображењу крста, сликајући га на местима где то мање упућени у
старозаветну егзегезу и не би очекивали.
49 ''Које беху прве речи којим му се обрати Бог? Иди из земље своје и од рода својега и из дома
оца својега у земљу коју ћу ти Ја показати (1.Мој. 12,1). У самим тим речима била је, дакле,
садржана тајна Крста, јер то јасно пројављује Павле, који – хвалећи се Крстом – говори: Мени
се разапе свет (Гал. 6,14). За онога који без освртања одлази одлази из своје отаџбине или из
овога света, земаљска отаџбина и свет умиру и падају у заборав, а то и јесте Крст.'' Види:
Григорије Палама, наведено дело, 82.
50 Доментијан, Житије Светога Саве, 124.
51 Константин Стратигопулос, Литургичко тумачење Старог Завета, у: О литургији, зборник
текстова, Београд 1997, 320.
52 Стефан Првовенчани, Житије Светог Симеона, 83.
53 Доментијан, Житије Светога Симеона, 288.
54 На предметима сачуваним из прва три века, нађеним при раскопавању Рима и Помпеје,
срећу се у великом броју алегоријска изображења Крста и распећа: Авељ убијен од стране
Каина; Исак принет жртвом Аврамовом; Мојсије који се моли крстообразним распетим
рукама; пророк Јона моли се раширених руку у стомаку кита итд. Види: Христианство.
Енциклопедически словар , том 1, Москва 1993, 834.
55 Види: Бранислав Тодић, Милка Чанак-Медић, Манастир Дечани, Београд 2005, 347
(сл.268).
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Један од најилустративнијих примера на коме се јасно показала слика крста и
спасења је Жртва Аврамова. Свети Григорије Палама сматра да се ''на Аврааму
савршила тајна Крста. Исак, пак, сам беше предображење тајне (на Крст)
Прикованога, будући послушан оцу своме до смрти, баш као и Христос (Богу Оцу).
Ован којег су приносили као дар предизображавао је Јагње Божје, Које се нас ради
предало на заклање; а шипражје у које се ован заплео роговима беше тајно
предоображење Крста, због чега се и назива 'шипражјем спасења', као што се и крст
назива 'спасоносним дрветом'.''56 У самом Исаковом ношењу нарамка дрва Свети
Јефрем Сиријски је видео Спаситеља који носи крст.57 Слично је и тумачење св.
Андрије Критског: ''Образ крста испуни Исак дрва за жртву узевши.''58 Исту паралелу
даје и Народна Библија (Палеја с тумачењем) у причи О Исаку:
''О, дивног чуда! Зашто Аврам свеза Исака, а Исак не побеже од смрти?
Аврам свеза Исака јер су Јевреји били свезали Христа, који вољно приђе на страдање.
Авраам положи Исака на дрва, а Јевреји пропели Христа на дрво.''59
Изображење крста присутно је и у Јаковљевом благосиљању посињених
унука Јефрема и Манасије.60 У Служби Крстовдану (14. септембар) пева се:
''Укрштањем руку Патријарх Јаков, при благосиљању деце, моћни символ Крста
преднајави...'' Ерминија Дионисија из Фурне јасно упућује на праображење Крста
Господњег у Јаковљевом благослову: ''Јаков седи на постељи, пред њим (стоје)
здесна Манасија, а слева Јефрем. На њиховим главама Јаков држи своје руке
крстообразно – десну на Јефрему, а леву на Манасији; иза њих Јосиф удивљен.''61 У
нашем фрескосликарству један од најлепших примера ове сцене налази се у
Сопоћанима, у припрати, изнад Светог цара Константина и Свете царице Јелене,
приказаних са крстом. На исти начин Јаковљев благослов се приказује и у
минијатурном сликарству. Сам чин благосиљања носи у себи слику крста, те је и
Јаковљев благослов праобраз крстообразног благослова.62
Сви ови догађаји имају одраза и у нашој литератури. Иако се у тим
случајевима не помиње сама реч крст, они, својом скривеном поруком, асоцирају на
присуство силе крста у свим временима, и у времену старозаветне личности која се
помиње, али и у времену националног јунака који се пореди са том личношћу.
Експликације Стефана Првовенчаног и Доментијана о Мојсију и Давиду, на
које смо у овом раду посебно указали, представљају скоро усамљене примере у
нашој књижевности, који до сада нису наишли на право тумачење. Надамо се да су
компаративни примери из светоотачке књижевности, литургијске поезије и црквеног
сликарства допринели изворном разумевању анализираних паралела.
56 Григорије Палама, наведено дело, 85.
57 Свети Јефрем Сиријски, Беседа о Авраму и Исаку, у: Огњени стуб. Подвижничке поуке и
тумачења Старог Завета, Београд 2003, 237. Види и коментар Владике Атанасија Јевтића у:
Књига Постања, превео Епископ Атанасије, Београд 2004, 88-90.
58 Светога оца нашега Андреја Јерусалимљанина..., л. 109'
59 Апокрифи старозаветни, приредио и на савремени језик пренео Томислав Јовановић,
Београд 2005, 379.
60 Књига Постања, 206-207. Види и Григорије Палама, наведено дело, 86.
61 Милорад Медић, наведено дело, 193.
62 За знак светог Крста Димитрије Станилоаје везује три појма: даровање Богу, поклоњење
принето Богу и благослов или освећење ствари или дотичне личности. Види: Д. Станилоаје,
наведено дело, 4.
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Dragisa Bojovic
THE OLD TESTAMENT MODEL OF CROSS
The Old Testament icon of cross is present in theology, liturgics, literature and
painting. Very frequent connections of the symbolism of the cross with the events from the
New Testament by the researchers caused great problems in the interpretation of those
places where the Old Testament model of cross served as means to the comparison between
Jewish and Serbian rulers. This is the case with the works of Stephan the First Crowned and
Domentijan where these rulers were compared with Moses and David to whom in various
occasions the cross helped.
By numerous examples from the patristic literature, liturgical poetry and church
painting, we tried to put attention on the existing mistakes in the interpretations and to show
the original meaning of the analysed parallels.
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Давид са крстом, Манастир Сопоћани, Капела Светог Ђорђа
(снимио Д. Бојовић)

Давид се моли пред крстом (Fig. 190, fol. 115 r, извор: Sirarpie der Nersessian,
L'illustration des Psautiers grecs du Moyen Age, II, Londres, Add. 19.352, Paris, 1970.)
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Јаков благосиља Јефрема и Манасију, Манастир Сопоћани, припрата
(снимила Јована Бојовић)

Јаков благосиља Јефрема и Манасију (Vat. 747, fol. 65v, извор: The byzantine
Octateucas, volume II, Kurt Weitzmann and Massimo Bernabo, plates, Princeton
University 1999, сл. 565)
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Мојсије побеђује Амалика (Vat. 747, fol. 9 4r, извор: The byzantine Octateucas, volume
II, Kurt Weitzmann and Massimo Bernabo, plates, Princeton University 1999, сл. 726)
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ESCHATOLOGIE ET HISTOIRE DANS L'HAGIOGRAPHIE
SUD-SLAVE
Abstract: L’hagiographie est un genre littéraire issu des biographies antiques et
hellénistiques. Le héros n’y est pas dépeint sur un modèle antique et épique, il acquiert une
dimension eschatologique. Si la finalité d’un héroïsme épique réside dans la perpétuation
de sa mémoire dans l’histoire humaine, celle d’un saint s’accomplit dans une objectivation
eschatologique. La mémoire du saint n’est pas un but en soi, elle est le reflet et la
conséquence de son accomplissement eschatologique, de sa vie éternelle dans la
communauté des saints dans le Christ, dans sa transcendance et non dans sa symbolique.
L’histoire n’est donc dans l’hagiographie qu’un support transitoire, obligé et décisif, mais
non essentiel. C’est pourquoi l’événementiel dans l’hagio-biographie est subsidiaire par
rapport au signifiant, le factuel par rapport à l’édifiant, le naturel au divin, le charnel au
spirituel.
Si l’hagiographie slavo-byzantine déroge un peu à ces modèles métahistoriques
pour s’inscrire dans un amalgame historico-eschatologique, c’est avant tout du fait de la
faible différenciation des genres historiographique et hagiographique dans la littérature
slavo-balkanique. Une littérature essentiellement ecclésiastique ou la dichotomie entre un
patrimoine profane hellénique et une culture exclusivement christianisée n’avait pas lieu
d’être. Une plus faible différenciation au niveau des structures sociales est à l’origine de
l’historicité plus importante dans l’hagiographie serbe en premier lieu. L’État étant plus
faible et l’Église relativement plus structurée, le rapport de forces entre ces deux
institutions étant plus équilibré, alors que la culture ecclésiastique était prépondérante,
l’hagiographie s’assimilait en partie à une littérature officielle.
Les cultes dynastiques, qu’ils soient ceux des princes et des rois, ou des
ecclésiastiques de la haute hiérarchie, ne pouvaient avoir d’autre effet que d’officialiser et
d’institutionnaliser l’hagiographie dans le giron de l’État et de l’Église. Le jumelage des
cultes et la codification de l’hagio-biographie des dynasties royales et des archevêques
avaient un effet obligatoirement historicisant. L’immédiateté des cultes dynastiques et leur
caractère officiel avaient pour conséquence un certain degré de sécularisation.
L’hagiographie ainsi conçue était aussi historique qu’eschatologique, factuelle que
sublimatoire, événementielle que didactique, politique que spirituelle, avec une touche
vétéro-testamentaire significative. L’intérêt de cette synthèse de l’historicité et de
l’hagiographie réside dans le fait qu’on peut y observer sur un modèle médiéval, ce qu’a
pu être dans l’Antiquité biblique la genèse d'une littérature à la fois sacrée et profane, une
sorte de synthèse vétéro- et néo-testamentaire.
Mots-clés: Hagiographie, eschatologie, histoire, sud-slave, slavo-byzantine,
Église, État, cultes des saints, cultes dynastiques.
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Les pays slaves du Sud-est européen furent intégrés relativement tôt à la sphère
culturelle de ce qui fut la grande synthèse byzantine. Le rayonnement éblouissant du
millénaire byzantin était un facteur civilisateur de cohésion culturelle qui transcendait les
différences ethniques et linguistiques de ce carrefour des mondes que sont les Balkans.
C’est néanmoins le Moyen Âge qui vit l’éclosion et l’expansion de pays slaves issus du
monde byzantin. La crise de l’universalisme romano-byzantin fut corollaire de l’affirmation
des Églises et des États qui sont à l’origine des pays et États modernes du Sud-est européen.
La réception du patrimoine byzantin dans l’aire balkano-slave a joué le rôle d’un
ciment culturel et institutionnel. La médiation de la culture romano-byzantine, dont les
zones d’extension s’étendaient bien au delà de l’espace Sud-Est européen, était assurée par
l’Eglise romaine et par celle de Constantinople. Le fait que l’Eglise de Constantinople
recourût dans la deuxième moitié du IXe siècle à la langue slave en tant qu’agent médiateur
de l’évangélisation des peuples barbares constitua un puissant facteur d’intégration
culturelle dans cette partie de l’Europe. Les textes fondateurs de la civilisation chrétienne
(bibliques, liturgiques, patristiques, hagiographiques, juridiques) furent traduits en une
langue accessible à une majeure partie des populations christianisées. Les arts plastiques
(architecture, iconographie), au service de l’Eglise et du pouvoir séculier, témoignent de la
réintégration de l’espace balkanique dans l’ordre de valeurs du monde civilisé.
La hiérarchie des valeurs de la société médiévale tend à se conformer à une
structure monarchique issue des conceptions judéo-chrétiennes et romano-byzantines. Les
arts et lettres du monde slavo-byzantin sont un des éléments majeurs des notions
idéologiques d’une aire culturelle intermédiaire située entre l’espace demeurée partie
intégrante de l’Empire byzantin et celui de la féodalité médiévale de l’Occident chrétien.
L’assimilation de la culture byzantine est un processus continu auquel s’ajoute vers la fin
du Moyen Age une interprétation locale des structures sociales. Les cultes des saints jouent
un rôle d’individuation au sein des sociétés cristallisées autour des hiérarchies
monarchiques. L’autorité séculière et sacerdotale cultive les témoignages individuels et les
manifestations collectives du bien fondé eschatologique de l’ordre établi. La pérennité de la
mémoire et d’un destin commun dans le temps imparti au genre humain, confère aux
institutions du pouvoir monarchique une légitimité qui s’inscrit dans une continuité de
longue durée.
La profusion des textes hagiographiques et leur adaptation relativement précoce
aux manifestations locales dans ce domaine témoigne, sans doute, de la prépondérance du
rôle de l’Eglise en tant que facteur d’homogénéisation idéologique au sein des systèmes
étatiques. De même l’apparition assez tardive des recueils législatifs, des genres
historiographiques et autres écrits profanes, témoignent de la lenteur de la laïcisation de ces
sociétés, où l’Eglise a si longtemps joué un rôle de cohésion plus important que celui de
l’Etat monarchique.
L’étude de l’évolution de la littérature slavo-byzantine, au moyen d’une lecture
attentive rendue possible par une approche critique de l’histoire de ces textes, offre
l’occasion d’aborder un domaine d’investigations quelque peu délaissé jusqu’à maintenant.
Il s’agit de l’histoire des sociétés concernées à travers l’évolution des courants de pensée
que ces textes permettent de reconstituer avec plus au moins d’opportunité. Les éléments
d’analyse supplémentaires, comme par exemple l’iconographie et autres objets de la culture
matérielle, entrent obligatoirement dans ce champ d’enquête, mais les textes narratifs,
normatifs, liturgiques, offrent un intérêt d’autant plus grand qu’ils ont été peu exploités,
alors qu’ils représentent une mine d’informations particulièrement abondante pour l’histoire
non événementielle. L’étude du contenu de ces textes, de leur diffusion et de leur fonction
dans les sociétés formées autour des institutions monarchiques est certes une entreprise
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considérable, si l’on tient compte de leur relative abondance et de leur dispersion sur
l’espace d’expansion de la culture byzantino-slave, mais seule une approche systématique
permet d’en tirer profit de façon significative.
Avec pour origine le mouvement cyrillo-méthodien, la littérature slave commence
à se répandre dans le Sud-Est européen dès la deuxième moitié du IXe siècle. Le genre
hagiographique y acquiert une place de choix, à commencer par les Vies des fondateurs
mêmes des lettres slaves, sans compter les Vies des autres saints du calendrier liturgique.
Alors que les textes liturgiques sont essentiellement liés aux institutions ecclésiastiques, la
littérature narrative, et notamment hagiographique, était bien davantage tributaire du
mécénat issu du pouvoir séculier.
De même que le saint homme remplit une fonction sociale souvent liée aux
rapports avec le pouvoir séculier, l'hagiographie reflète une dichotomie entre l'histoire
sacrée et l'histoire profane. Même si cette dernière n'est souvent qu'une toile de fond peu
perceptible dans la vie du saint, elle se situe néanmoins dans un contexte historique
relativement concret et reconnaissable. Dans les sociétés balkano-slaves du Moyen Age la
différenciation entre la littérature monacale et celle des élites cultivées est sensiblement
moins marquée que dans la littérature byzantine, de même que la diglossie entre la langue
liturgique et littéraire, d’une part, et la langue vulgaire, d’autre part, est moins tranchée que
dans les cultures de langue grecque et latine.
Par rapport à la littérature, à la pensée théorique, et d’une façon plus générale à la
culture gréco-byzantine, le contexte culturel des Slaves présente une autre particularité dont
il est important de tenir compte : on n’y trouve point de débat explicite entre pensée et
culture antique, néoplatonicienne et profane, par rapport à l'enseignement de l'Eglise,
dichotomie qui a favorisé à Byzance le dialogue et la polémique avec les conceptions issues
de la spiritualité chrétienne. C'est pourquoi aussi, la littérature slavo-byzantine est bien
moins créatrice dans le domaine de la pensée théorique et de l'abstraction conceptuelle. La
compréhension du monde et de l'histoire humaine y est plus empirique et pragmatique.
C'est aussi la raison pour laquelle la Vie du saint y est l'expression majeure de l'expérience
spirituelle.
La réclusion anachorétique, le pathos du merveilleux et l'exaltation spirituelle
cèdent ici le pas à une éthique biblique de tendance vétérotestamentaire, souvent teintée
d'historicisme. Sur une toile de fond d'universalisme byzantin se profile la vie de l'Eglise
locale avec ses particularités culturelles, ses autoreprésentations collectives, ses aspirations
partisanes et ses prétentions historiques, sa légitimation éthique et eschatologique, y
compris une certaine fierté qui touche à l'exclusivité du Nouveau Peuple élu.
A l'issue de sa période néophyte, la pensée slavo-byzantine s'exprime parfois en
terme de purisme évangélique et monacal, dédaignant les « brumes stériles du paganisme
grec », des « superstitions pernicieuses des empereurs byzantins », sans compter leurs
infidélités envers l'Eglise et sa tradition apostolique.
C’est ainsi que dans sa Vie de Stefan Dečanski, écrite vers 1402, Grégoire
Camblak1 met en opposition l'origine romaine des empereurs byzantins avec l'origine
charismatique de la lignée némanide:
“Ils [les Nemanjić] ne troublaient pas l'Eglise par des turbulences hérétiques et par

1 Grégoire Camblak, Žitie na Stefan Dečanski ot Grigorii Camblak (Vie de Stefan Dečanski par
Grégoire Camblak), (éd. A. Davidov, G. Dančev, N. Dončeva-Panaiotova, P. Kovačeva, T. Genčeva)
Sofia 1983; cité dans B. I. Bojović, L’idéologie monarchique dans les hagio-biographies dynastiques
du Moyen-Age serbe, N° 248 “Orientalia Christiana Analecta”, Rome 1995, p. 522 n. 10, 610.
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l'odeur hellénique2 [païenne] des sacrifices et des rites, comme [l'avaient fait] les fils et les
neveux [les héritiers] de Constantin le Grand”3. Ils gouvernaient en toute piété, avec
sagesse selon Dieu et par amour, par [la volonté de] Dieu, avec [leurs] armées le reste du
troupeau qui leur avait été confié” (Camblak, Vie de Stefan Dečanski, p. 64).
Issue de l’héritage littéraire slavo-byzantin, la littérature médiévale serbe dans sa
plus grande partie fait donc partie intégrante de l’aire de civilisation byzantine. La pensée
religieuse, omniprésente au Moyen Age, tient en Serbie par conséquent essentiellement de
la réception de la littérature byzantine, héritière de la théologie de l’Orient chrétien. Les
textes bibliques, liturgiques, canoniques, hagiographiques et patristiques qui avaient été
transmis par le courant cyrillo-méthodien, ont été très tôt diffusés sur les territoires où
apparut au XIIe siècle la variante serbe de la langue littéraire slave. L’hégémonie politique
byzantine, puis pendant une courte période bulgare, la constitution d’un premier royaume
assorti d’un archevêché d’obédience romaine dans la partie occidentale (fin du XIe siècle),
et surtout, l’absence jusqu’au début du XIIIe siècle de toute autonomie diocésaine dans la
partie placée sous obédience de l’Eglise orthodoxe, expliquent cette apparition tardive de
l’expression linguistique et littéraire propre au Moyen Age serbe. Ce creux institutionnel
peut donc expliquer le peu de témoignages textuels pouvant attester le début de
manifestation des particularités dialectales et phonétiques qui caractérisent la rédaction
serbe du vieux-slave. Le fait que les premiers manuscrits dont nous disposions,
L’Evangéliaire de Marie (Xe-XIe s.)4, Evangéliaire de Vukan (fin XIIe s.)5, et surtout
l’Evangéliaire de Miroslav (v. 1185)6 qui se caractérisent par une orthographe et des
particularités dialectales bien établies issues de la prononciation et de la morphologie serboslave, témoignent néanmoins d’une longue tradition locale dans la transmission manuscrite
des textes ecclésiastiques.
La fin du XIIe et surtout le début du XIIIe siècle voient apparaître les premiers
textes autochtones (originaux) issus à cette époque du cercle restreint de la famille
régnante, représenté par le grand joupan de Serbie, Stefan Nemanja (1166-1196), avec ses
deux fils, Stefan le Premier Couronné (1196-1228) et Sava (1220- †1235) le premier
2 Une allusion à “l’obscurcissement dû à l’ombre de la sagesse de langue grecque” se trouve dans le
colophon des anciens manuscrits (ceux de Račka, 1305; de Peć, 1522; de Morača, 1614, qui est une
copie d’un manuscrit de 1252, etc.) du Nomokanon de Saint Sava, cité par: S. Troicki, “Ko je preveo
Krmčiju sa tumačenjima (Qui a traduit le Nomocanon avec les interprétations ?)”, Glas SAN CXCIII
(96), (1949), p. 120, 125-126.
3 Dont Julien « l’Apostat » qui fut le seul neveu de Constantin à avoir survécu aux purges
sanguinaires de son fils Constance II (337-361) et qui rétablit le paganisme (361-363), cf.
J. Meyendorff, Unité de l’Empire et divisions des Chrétiens. Paris 1993, p. 21. Camblak fait sans
doute aussi allusion aux superstitions divinatoires (Ch. DIEHL, “La civilisation byzantine”, in Id.,
Etudes byzantines, Paris 1905, p. 139) et autres qu'affectionnaient particulièrement certains empereurs
des dynasties Comnène et Ange, ou bien à l'iconoclasme. Le patriarche iconoclaste Jean, dit Giannis,
fut un fervent adepte des arts magiques, et l'empereur Théophile recourait volontiers à ses services, cf.
R. Guilland, “Le Droit divin à Byzance”, in Id., Etudes byzantines, Paris (PUF) 1959, p. 228sq.;
G. Dagron, “Le saint, le savant, l’astrologue: Etude de thèmes hagiographiques à travers quelques
recueils de « Questions et réponses » des Ve-VIIe siècles”, in Hagiographie, cultures et sociétés IVeXIIe siècles, Paris 1981, p. 146 sq.; Id., “Rêver de Dieu et parler de soi. Le rêve et son interprétation
d’après les sources byzantines”, in I sogni nel Medioevo, Rome 1985, p. 40-52.
4 Ed. V. Jagić, Quattuor evangeliorum versionis palaeo slovenicae codex Marianus glagoliticus,
Berlin-St. Peterburg 1883 (repr. Graz 1960).
5 Еd. phototypique avec étude, J. Vrana, Vukanovo Jevanđelje, Belgrade 1967.
6 Ed. phototypique Lj. Stojanović, Miroslavljevo jevandjelje, Vienne 1897, nouvelle édition,
Belgrade 1998; voir l’étude: J. Vrana, L’Evangéliaire de Miroslav, Gravenhage 1961.
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archevêque de l’Eglise autocéphale de Serbie.
Les chartes princières, avec leurs préambules de théologie politique, les Règles
monastiques, les textes hagiographiques, liturgiques et surtout le grand recueil du droit
canon, le Nomokanon (Zakonopravilo) de Sava Ier, plus quelques textes épistolaires
constituent l’héritage littéraire de cette première période.
La littérature serbe du Moyen Age exprime sa pensée théologique en premier lieu
dans les textes liturgiques (les acolouthies) et hagiographiques attachés aux cultes des saints
de l’Eglise de Serbie, ainsi que dans les adaptations des recueils du droit canon aux
exigences de l’Eglise locale. Les autres genres de textes tels que ceux qui sont développés
notamment par les docteurs de l’Eglise, sont transmis sous formes de traductions avec leurs
compilations dans les recueils des pères de l’Eglise. Dans un premier temps, ces recueils
furent repris directement à partir des traductions antérieurement effectuées dans la foulée
du grand courant cyrillo-méthodien, c’est-à-dire qu’ils furent recopiés à partir de l’éventail
déjà considérable de la littérature slavo-byzantine.
La réception de la littérature byzantine constitue le tronc commun de la littérature
byzantino-slave, ainsi que sa partie la plus importante et la plus répandue par le fait de
l'étendue de sa circulation. A ce patrimoine commun à toute la chrétienté orientale s'ajoute
une production littéraire locale très inégalement répartie selon les genres de la littérature
ecclésiastique, largement dominante par rapport aux écrits profanes. A l'examen des
recueils de textes slavo-byzantins, on relève un large éventail d'écrits patristiques, édifiants,
rhétoriques, des cosmogonies et autres physiologues. Faisant partie de ces vastes recueils
d'érudition pieuse, ou bien regroupée dans ceux dédiés aux vies des saints, l'hagiographie
détient une place de choix7.
Par rapport au vaste patrimoine hagiographique commun au calendrier chrétien, la
production des Eglises locales n'est certes pas très impressionnante; néanmoins elle est loin
d'être négligeable. Il serait fort instructif de dresser une typologie de cette production
littéraire8. Encore fauaudrait-il pouvoir la différencier par rapport au tronc commun de
l'hagiographie byzantine. Ce qui, parfois, n'est pas chose aisée, du fait que la production
originale est le plus souvent parfaitement bien intégrée dans la forme d'expression grécobyzantine traditionnelle. C'est en ce sens que l'hagiographie balkano-slave est peut le plus
être sous-exploitée, car elle présente un intérêt historique qui va bien au-delà de toute son
importance d'ordre philologique, esthétique et littéraire.
A défaut d'une production historiographique, bien moins importante et surtout
beaucoup plus tardive, l'hagiographie balkano-slave présente un intérêt d'autant plus
important qu'elle est l'expression la plus aboutie et la plus représentative de la création
littéraire des Slaves méridionaux. On peut s'interroger sur la carence de chroniques locales,
des textes narratifs de nature historique et profane, ce qui a sans doute incité Likhatchov à
récuser toute originalité, ou "valeur locale", à la littérature balkano-slave9, ce qui est somme
toute injustifié ou du moins d'une appréciation très excessive. La raison de cette lacune en
matière d'historiographie réside sans doute dans la discontinuité institutionnelle dans
l'histoire bulgare10, ainsi que dans l'apparition relativement tardive – début du XIIIe siècle –

7 G. Podskalsky, Theologichte Literatur des Mittelalters in Bulgarien und Serbien 865-1459,
C. H. Beck’sche Verlagsbushhandlung, Munich 2000, 578 pp.
8 B. Bojović, « Eschatologie et histoire. Caractérologie de l'hagiographie sud-slave du Moyen-Age
(IXe-XVe s.) », in Les vies des saints à Byzance. Genre littéraire ou biographie historique ?, Actes du
Iie colloque internationa philologique, Paris, 6-8 juin 2002, E.H.E.S.S, Paris 2004, p. 243-280.
9 D. S. Likhatchov, Poétique historique de la littérature russe, Paris 1988, p. 12, 13.
10 G. Prinzing, Die Bedeutung Bulgariens und Serbiens in den Jahren 1204-1219 im Zusammenhang
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d'une littérature spécifiquement serbe. Une discontinuité qui se rapporte de manière bien
plus tranchée aux institutions profanes qu'à la vie liturgique, avec ses institutions
monastiques et une continuité de transmission littéraire au sein du vaste monde slavobyzantin.
De là tout intérêt de différencier non seulement l'hagiographie balkano-slave par
rapport à la matrice byzantine, ainsi que par rapport à la communauté littéraire slave, mais
aussi de caractériser les deux littératures balkano-slaves, à savoir l'hagiographie bulgare11 et
l'hagiographie serbe12. Par-delà tout leur aspect commun, dû non seulement aux origines
cyrillo-méthodiennes, mais aussi à une circulation sans entrave de barrière linguistique, ce
sont leurs différences marquantes qui relèvent d'un intérêt particulièrement significatif.
*

*

*

Le parallèle entre deux modèles de saints anachorètes, tel qu'il apparaît dans les
Vies de Saint Jean de Ryla par le Patriarche Euthyme (fin XVe s.) et de Saint Sava par
Teodosije (fin XIIIe s.), est révélateur quant à la particularité, ainsi qu'à la différenciation
au sein de l'hagiographie balkano-slave. Ces deux Vies ont pour auteurs les hagiographes
les plus représentatifs de leurs époques respectives. Ayant pour fondement le schéma
narratif traditionnel pour une grande partie des vies anachorétiques depuis la Vita de Saint
Antoine par Athanase d'Alexandrie (réclusion, puis éloignement progressif et tentations
diaboliques dans la voie de la connaissance de Dieu – "bogopoznanje" – comme
consécration d'une vie d'anachorète, et enfin, le retour à la vie cénobitique afin de faire
profiter les autres de leur expérience spirituelle), les deux Vies développent un certain
nombre de topoi parallèles. Tous deux issus de familles pieuses, dès le début de leurs
parcours de renoncement au monde, ils sont confrontés à des situations similaires.
L'environnement de Jean le prend pour un hypocrite incapable d'assumer les tâches de tout
un chacun, alors que les parents de Pierre blâment son incapacité à prendre part aux joies de
ses jeunes congénères. Le détachement affectif se manifeste de manière particulièrement
saisissante dans les deux cas, lorsque le premier renie son neveu et surtout lorsque Pierre
s'abstient de prendre en charge sa sœur orpheline, malgré les adjurations de leur mère13.
Cependant, les différences entre les deux Vies dénotent bien les particularités des
hagiographies sud-slaves. Plus proche de son modèle égyptien, ainsi que la plupart des Vies
serbes la Vie de Pierre accuse en même temps un caractère littéraire autonome.
Chronologiquement proche de son héros, Teodosije semble avoir rédigé son récit
essentiellement à partir d'une tradition orale qui aurait pu lui être transmise par un ou
plusieurs des contemporains de l'anachorète. Ainsi que la plupart des Vies bulgares, à
l'exception de celles de l'époque cyrillométhodienne, la Vie de Saint Jean de Ryla est par
mit der Entstehung und Entwicklung der byzantinischen Teilstaaten nach der Einnahme
Konstanrinopels infolge des 4. Kreuzzuges, Munich 1972; Istorija na Bälgarija (Histoire de la
Bulgarie) t. 3, Sofia 1982, p.115sq.
11 B. Bojović, B. Georgiev, “La littérature autochtone (hagiographique et historiographique) en
Bulgarie médiévale”, Etudes balkaniques. Cahiers Pierre Belon. Recherches interdisciplinaires sur
les mondes hellénique et balkanique 4, Paris 1997, p. 19-44
12 B. Bojović, “La littérature autochtone (hagiographique et historiographique) des pays yougoslaves
au Moyen-Age”, Etudes balkaniques. Cahiers Pierre Belon. Recherches interdisciplinaires sur les
mondes hellénique et balkanique 4, Paris 1997, p. 47-82.
13 Nina Gagova, Irena Šparijer, "Dve varijante anahoretskog tipa u južnoslovenskoj hagiografiji"
(Deux variantes du type anachorétique dans l'hagiographie sud-slave), in Slovensko srednjovekovno
nasledje. Zbornik posvećen profesoru Djordju Trifunoviću, Belgrade 2001, p. 159-171.
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contre issue d'une tradition scripturaire longue de plusieurs siècles. La démarche littéraire
du Patriarche Euthyme se situe plutôt dans un cadre anthologique, alors que celle de
Teodosije est de perpétuer par écrit un témoignage encore vivant, bien que largement
influencé par les lectures édifiantes auxquelles il faut ajouter la vocation didactique de
l'auteur.
La plus grande partie de la littérature autochtone vieux-bulgare est composée de
textes hagiographiques, dont certains représentaient de précieuses sources d’informations
sur la civilisation bulgare médiévale, surtout lorsqu’on tient compte du nombre restreint des
textes historiographiques qui nous sont parvenus. L’hagiographie bulgare est généralement
fidèle aux modèles byzantins : forme littéraire, schéma hagiographique, style, genres
principaux. La quasi totalité des Vies des saints appartenant à la littérature vieux-slave
créée en Bulgarie après le Xe siècle présente un très haut degré de conformité aux règles
hagiographiques métaphrastiques. Le meilleur représentant de cette littérature vieuxbulgare est le patriarche Euthyme et son école littéraire qui domine entièrement les lettres
sud-slaves dans la deuxième moitié du XIVe siècle14.
Les écrits hagiographiques vieux-bulgares se distinguent sensiblement des
schémas byzantins dans le cas des Vies dites “populaires”, œuvres d’auteurs peu instruits et
donc plus au moins étrangers à une influence directe de la littérature slavo-byzantine.
L’hagiographie vieux-bulgare constitue une manifestation éloquente de la symbiose
culturelle qui s’est produite au cours du XIVe-XVe siècle, notamment dans les milieux
hésychastes byzantins et sud-slaves. Une symbiose ayant pour origine le courant cyrillométhodien avec pour vecteur principal la littérature byzantino-slave. Ce qui fait qu’il n’est
pas toujours possible de connaître l’origine linguistique de ces écrits.
L'apparition du synaxaire ("prolog") sud-slave, sans doute à la fin du XIIe ou au
début du XIIIe siècle, pose des questions de datation et d'origine encore insuffisamment
élucidées. Composé pour l'essentiel de Vies brèves traduites d’après le synaxaire grec15,
mais aussi d'un certain nombre de Vies de saints slaves, ce ménologe hagiographique joua
un rôle important dans l'hagiographie balkano-slave16, mais également russe et roumaine.
Le fait que les tsars de l'empire bulgare restauré aient accumulé depuis la fin du XIIe siècle
dans leur capitale, Tarnovo, un nombre important de reliques, avait sensiblement favorisé le
culte des saints au profit des écrits hagiographiques. C'est ainsi que la translation des
reliques de Saint Jean de Ryla en 1195 fut accomplie par le tsar Asen Ier (1185-1196).
Celles des évêques Hilarion de Muglen et Jean de Polyvote, de Sainte Philotée et de Saint
Michel de Potuka furent rapportées à l'issue des campagnes de Thrace et de Macédoine du
tsar Kalojan (1197-1207). De même que l'acquisition des reliques de la Sainte Parascève
d'Epivat par Asen II (1218-1241), donna lieu à la rédaction de récits relatant ces
événements mémorables. Le culte du Patriarche Joachim Ier († 1246), de Théodose de
Tarnovo, ainsi que, parmi d'autres, celui de Romil de Vidin, détenait une part importante
dans le culte des saints dans la capitale bulgare. L'insertion de vies brèves relatives à ces
14 I. Božilov, “L’hagiographie bulgare et l’hagiographie byzantine : unité et divergence”, cit., p. 534556.
15 J. Noret, "Ménologes, synaxaires, ménées. Essai de clarification d'une terminologie", Annalecta
Bollandiana 86 (1968), p. 21-24; H. DELEHAYE, Synaxaires byzantins, ménologes, typica, Variorum
Reprints, Londres 1977, 322 pp.
16 G. Petkov, Stišnijat prolog v starata b’lgarskata, sr’bska i ruska literatura (XIV-XV vek).
Arheografija, tekstologija i izdanije na proložnite stihove (Le Prologue en vers dans l’ancienne
littérature bulgare, serbe et russe. Archéographie, textologie et édition des vers des prologues. XIVeXVe siècles), Plovdiv 2000, 560 pp. ; « Prolog », in Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, vol
IX/3 (– Po-Q –), Rome 2002, p. 359-361.
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cultes dans les synaxaires eut une incidence majeure dans l’intégration des synaxaires
byzantins dans la littérature slave. Le caractère officiel de ces cultes, ainsi que la probabilité
de leur inclusion simultanée dans le ménologe byzantin impliquent le rôle qu'ils furent
appelés à jouer pour la légitimation des pouvoirs temporel et spirituel du royaume bulgare
restauré.
L'insertion dans le synaxaire, ainsi que la fréquence de ces vies issues des cultes
pratiqués depuis Tarnovo, dont notamment ceux de Sainte Parascève (fêtée le 14 octobre),
devenue alors la protectrice de la capitale bulgare, de Saint Jean de Ryla (19 oct.), ainsi que
celle de Saint Michel de Potuka (le 22 nov.), dit aussi "le militaire bulgare", et le récit de la
translation des reliques de l'évêque Hilarion de Muglen (le 21 oct.), sont l'un des critères de
l'apparition du synaxaire bulgare17.
L’espace Sud-Est européen constitue la plus proche zone d’extension de la
civilisation byzantine sur le sol européen, alors que le rayonnement de la Deuxième Rome
s’y est effectué de manière sensiblement variable. C’est précisément l’étude des textes
hagiographiques de facture ou d’adaptation locale qui permet d’identifier ces disparités
significatives pour la connaissance des corrélations entre structures mentales et
l’agencement des sociétés du Moyen Age slavo-balkanique.
Au chapitre des dénominateurs communs et des éléments convergents, on peut
relever une série de points significatifs. La littérature cyrillo-méthodienne est
essentiellement de facture ecclésiastique et de nature religieuse. Si l’Eglise locale obéit aux
critères universels, l’introduction du christianisme, sa position en tant que religion officielle
et sa force dans la société médiévale, sont tributaires du pouvoir monarchique. Elle se
présente donc autant comme la religion du prince, facteur majeur de continuité étatique et
de stabilité du pouvoir central, que comme un médiateur de valeurs universelles,
spirituelles, civilisatrices et culturelles, transcendant les frontières politiques, les intérêts et
les rivalités princières. Dans la mesure où l’Eglise est dépendante de son obédience
constantinopolitaine, elle est théoriquement au service de l’universalisme chrétien tel qu’il
est personnifié par l’empire des Rhomées, la cité de Constantinople et surtout par
l’empereur byzantin. Mais à l’inverse, dans la mesure où l’Eglise locale est autonome,
c’est-à-dire autocéphale, elle s’aligne sur la politique du prince et défend les intérêts de sa
monarchie. Or c’est précisément cette connivence, cette “ symphonie ”, entre le prince et
l’Eglise qui a le plus donné lieu à l’élaboration de la littérature balkano-slave. Cette
collusion se manifeste dans la faveur princière accordée aux institutions ecclésiastiques qui
rejoignent les phénomènes socio-culturels propres au Moyen Age : culte des saints,
translations de leurs reliques, édification et donation de fondations pieuses, mécénat en
faveur des œuvres sociales, caritatives et culturelles. Cette complicité des deux pouvoirs a
donc été à l’origine de la majeure partie du patrimoine culturel et notamment littéraire
slavo-byzantin, en Bulgarie et en Serbie, ainsi que plus tard dans les Pays roumains.
La souveraineté du prince, la continuité du pouvoir central, l’autonomie de
l’Eglise locale, le patronage princier sur les institutions ecclésiastiques, et a fortiori, la
concertation des deux pouvoirs dans la continuité des structures monarchiques, sont des
conditions essentielles de l’existence d’une littérature autochtone. En tant que médiatrice
d’identité collective, cette mémoire écrite et entretenue sur une base religieuse, de
consonance eschatologique, est la condition préalable de l’apparition et de la continuité
d’une mémoire historique.
17 G. Petkov, "Bugarska prološka žitija u srpskim pukopisima stihovnog prologa" (Les vies
synaxaires bulgares dans les recueils manuscrits des synaxaires serbes), in Slovensko srednjovekovno
nasledje. Zbornik posvećen profesoru Djordju Trifunoviću, Belgrade 2001, p. 393-399.
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En dehors d’un fonds commun, les littératures balkano-slaves présentent des
disparités non moins significatives. C’est l’hagiographie bulgare et l’hagiographie serbe qui
peuvent servir de paradigme de ces dissemblances. L’hagiographie bulgare est, en effet,
davantage liée à l’aspect eschatologique des saints qu’à leurs portraits historiques. En
dehors des apôtres et évangélisateurs cyrillo-méthodiens, dont l’hagiographie vieux-slave a
produit quelques portraits d’un historicisme assez immédiat et provenant de témoignages
sensiblement authentiques et contemporains, l’hagiographie vieux-bulgare présente un
caractère plus didactique qu’événementiel. Les Vies des saints anachorètes, confesseurs,
martyrs, évêques et autres hauts dignitaires de l’Eglise, présentent néanmoins des éléments
d’une valeur historique significative. Ce sont des écrits plus proches de leur modèle
hagiographique byzantin, notamment sous son aspect intemporel. Ces textes sont, d’autre
part, plus proches des cultes des saints, ils témoignent du rôle important que le culte de la
sainteté jouait dans la collectivité au sein du monde chrétien de la Bulgarie de cette époque
et de son individuation collective.
L’hagiographie serbe dans sa plus grande partie présente un caractère plus
historique, à la fois plus narrativement factuel et surtout politiquement idéologique18. La
facture plus historique qu’eschatologique de ces ouvrages, dont certains ont l’envergure de
véritables romans médiévaux, provient d’une relative immédiateté de témoignage se situant
à l’origine de leur création. Les Vies des souverains et pontifes de la Serbie médiévale sont
autant de reflets des structures mentales au sein de cette société fondée sur une hiérarchie
de valeurs sacralisées, personnifiée par les vertus spirituelles des ses modèles de légitimité
sacrée19. Ce type de sacralisation dynastique est quasiment inconnu dans le reste du monde
orthodoxe. Il est un fait hautement révélateur quant à la nature même de la société serbe
issue d’une synthèse entre les structures sociales d’un type plus proche de la féodalité
occidentale, en conjonction avec une superstructure ecclésiastique et culturelle reposant sur
la spiritualité orthodoxe. Les carences toujours considérables, lorsqu’il s’agit de situer le
fait historique sud-slave, et notamment serbe, à la charnière des deux mondes chrétiens,
peuvent être sensiblement compensées par la connaissance des ces textes de caractère la
fois historique et hagiographique, ou biographique, avec parfois des éléments
autobiographiques, mais toujours de consonance et surtout d’inspiration eschatologique.

18 Sur les Vies des rois et archevêques serbes, de Danilo II et de ses Continuateurs, voir l’excellente
étude dont nous reprenons la dernière partie de la conclusion: “This is to fail to differentiate between
the hagiographer’s aim of edification and the historiographer’s of information. It not merely ignores
the literary merit of the collection, which must be judged against its mediaeval background, but is also
incorrect from the historian’s point of view since without the collection less would be known of the
archbishops. The Vitae regum et archiepiscoporum Serbiae form a virtually unique collection
combining elements of hagiography, biography and historiography which deserves both study and
admiration”, cf. F. J. Thomson, “Archbishop Daniel II of Serbia Hierarch, Hagiographer, Saint. With
Some Comments on the Vitae regum et archiepiscoporum Serbiae and the Cults of Medieval Serbian
Saints”, Analecta Bolandianna 111 (1993), p. 128.
19 B. Bojović, “Une monarchie hagiographique, la Serbie médiévale (XIIe-XVe siècles)”, in
L'empereur hagiographe. Hagiographie, iconographie, liturgie et monarchie byzantine ou
postbyzantine, sous la direction de Bernard Flusin et Petre Guran, Bucarest 2001, p. 61-72.
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Бошко И. Бојовић
ЕСХАТОЛОГИЈА И ИСТОРИЈА У ЈУЖНОСЛОВЕНСКОЈ ХАГИОГРАФИЈИ
Као најраспрострањенији жанр средњовековне књижевности, хагиографија
има прворазредни значај у јужнословенским земљама. Настали као наслеђе
позноантичких хеленистичких биографија, животи светих уносе снажну есхатолошку
димензију у хагиолошки хришћански продужетак тог наслеђа. Историја као нарација
није овде циљ него само средство и пут, облик и полазиште које води ка финалитету,
остварењу и осмишљењу постојања који могу бити само у есхатону који је вечни
живот светих у Царству Христовоме.
Иако по форми готово савршено усклађена с византијском и
метафрастичком, балкано-словенска хагиографија се ипак унеколико садржајно и
значењски издваја. Због мање диференцираности између историографског и
хагиографског жанра, у Бугарској и у Србији житија светих имају више официјелни а
мање монашки и локални карактер. Ово се више односи на српску хагиографију, где
се нагласак помера ка владарским и архиепископским житијама. То је посебно
приметно код упоредног удвајања владарских и архиепископских житија у 13, као и у
кодификацији владарских и архиепископских житија у 14. веку.
Хагиографија осмишљена на такав начин садржи извесни паралелизам
историјског и есхатолошког, догађајног и дидактичког, фактуалног и сублимираног,
световног и духовног. Значај те врсте синтезе је у томе што се може посматрати у
једном средњовековном изразу, нешто што се може упоредити са настанком
истовремено свештене и световне књижевности, синтезе старозаветног и
новозаветног у једном изражајном облику.
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ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКАТА РЪКОПИСНА
ТРАДИЦИЯ В ПОЛША
Абстракт: На базата на наскоро излезлия от печат “Каталог на
църковнославянските ръкопис в Полша” (Краков 2004) се изтъква значението на
кирилските ръкописи, съхранявани в Полша, за изучаването както на цялостната
православнославянска книжовна традиция, така и на нейния “рутенски” вариант,
развивал се на териториите както на днешните Белорусия и Украина, така и на
Полша и на бившата Полско-Литовската държава.
Ключови думи: славянска кодикология, славянска палеография,
старославянско ръкописно наследство.
През 2004 излезе от печат второто и окончателно издание на каталога
“Църковнославянски ръкописи в Полша”, изработен от видния краковски (а от 2003
г. и венециански) палеославист проф. Александер Наумов в сътрудничество с
Анджей Кашлей от Националната библиотека във Варшава и при участието на Ева
Наумов и Ян Страдомски1. В каталога са представени за пръв път заедно всичките
1062 славянски кирилски ръкописа (плюс 2 глаголически фрагмента, вж. кат. N° 649),
съхранявани в публичните (и в някои частни) полски книгохранилища, подредени по
азбучен ред според типологията (названието) на ръкописите. Много от тях са
каталогизирани за пръв път именно благодарение на инициативата на Ал. Наумов –
достатъчно е да се припомни, че най-пълното предходно описание, това на Я. Н.
Щапов, обхваща 239 каталожни единици2.
Каталогът е плод на дългогодишна подготвителна работа по издирване и
описване на ръкописите, започнала през първата половина на 80-те години на вече
отминалия век в рамките на един амбициозен проект за изготвяне на Своден каталог
на наративните паметници по историята и културата на балканските народи,
лансиран от Международния информационен ценър за извори по историята на
Балканите и Средиземноморието (CIBAL) към ЮНЕСКО. Ал. Наумов вече беше
участвувал, заедно с Димитрие Богданович3, Божидар Райков, Стефан Кожухаров,
1 Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog. Wydanie drugie zmienione. Opracowali
Aleksander Naumow oraz Andrzej Kaszlej przy współpracy Ewy Naumow i Jana Stradomskiego.
Scriptum, Kraków 2004, XVI+569 str. Първото издание на каталога, имащо по-скоро
предварителен характер и много ограничено разпространение, излезе през 2002 г.
2 Щапов 1976 (вж. библиографските данни в каталога, с. 517).
3 По онова време тримата бяхме в непрекъснат контакт, тъй като Д. Богданович и А. Наумов
бяха членове на Комисията за ръкописи към CIBAL, на която аз бях научен секретар. В
работата по инвентаризиране на ръкописите за бъдещия своден каталог комисията в не малка
степен се ръководеше и от примера на инвентара, изготвен от Богданович (Д. Богдановић,
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Александър Амосов (и четиримата вече не са сред нас!) и редица други колеги от
разни страни, в изготвянето на “Примерна методика за каталогизиране на
ръкописите”4 и на “Препоръчителен списък на названията на средновековните
славянски ръкописи според жанровата им типология”5 за нуждите на гореспоменатия
каталог. Именно тогава той подготви и публикува в три части един предварителен
списък на славянските кирилски ръкописи в Полша,6 от който впоследствие се роди
представяният тук каталог.
Още през 80–те години се оформиха и двете основни линии на интереса, който
движеше Ал. Наумов при издирването и описването на ръкописите: от една страна,
откриването, изследването и публикуването на неизвестни преписи и варианти на
оригинални старославянски произведения, от друга – проучването на
православнославянската литературна традиция на територията на Полша и на ПолскоЛитовското княжество, т. е. на тази традиция, която според италианската терминология
се нарича “рутенска” (докато “руска” остава за традицията на Московска Русия). В
първата насока издирванията на Наумов дадоха много добри и понякога неочаквани
резултати: нови преписи на службите на св. Кирил Философ, на св.Симеон Сръбски, на
св.св. Борис и Глеб, на св. Петка и др., на Канона за Въведение Богородично от
Константин Преславски, на слова от Климент Охридски и Йоан Екзарх, на слабо
проучената дотогава “Изповедна молитва” и много други7. Тази насока на изследване бе
подета и от някои негови ученици и доведе до още по-детайлно разкриване на някои
аспекти на православнославянското литературно наследство в полските ръкописни
сбирки8. Сега, след излизането на каталога, с богатата информация за славянските
произведения в описваните ръкописи, която той предлага, вероятно оше мнозина учени
ще намерят в тях нов материал за своите изследвания.
Мисля че няма да сгреша, обаче, ако кажа че за самия Наумов найплодотворна се оказа втората линия на проучване, която постепенно доведе до една
Инвентар ћирилских рукописа у Jугославии /XI-XVII века/, Београд 1982). В годината, в която
той ни напусна, излезе едно издание, по което бяхме работили заедно с голяма любов: Д.
Богданович, Б. Велчева, А. Наумов, Болгарский апостол XIII века: рукопись Дечани/Црколез 2.
Исследование и микрокарточное воспроизведение рукописи. Под ред. А. Минчевой и К.
Станчева. София 1986 [CIBAL. Balcanica III. Etudes et documents, 5]. Бях в дома на Наумов в
Краков, когато от София ни съобщиха че Димитриjе е починал – на 56 години, възрастта на
която сме ние с Наумов сега. Но споменът за него и за научното му делото е винаги жив у нас,
независимо от изминалите 20 години.
4 Вж. Description et catalogage des manuscrits médiévaux, Sofia 1984 [CIBAL. Balcanica III. Etudes
et documents.3]. Методиката беше наскоро препечатана, с висока оценка за стойността й в
епохата на компютърните описания, в: Мир старообрядчества 4. Живые традиции. Москва,
1998, 89-101 (на с. 86 се дава вискоа оценка за научно-информационната й стойност).
5 СИБАЛ. Информационен бюлетин. 11, 1987, 20-29.
6 А. Наумов, Предварителен списък на славянските кирилски и глаголически ръкописи в
Полша до края на XV в. – СИБАЛ. Информационен бюлетин, 11, 1987, 30-37; А. Наумов, Е.
Наумов, Предварителен списък на славянските кирилски ръкописи в Полша създадедни през
XVI в. – СИБАЛ. Информационен бюлетин, 13, 1989, 112-122; A Naumow, E. Naumow, Liste
preliminaire des manuscrits slaves cyrilliques en Pologne couvrant la periode du XVII au XX siecle. –
CIBAL. Bulletin d’Information, XV, 1995, 29-49.
7 За библиография отпращам читателя към стр. 512-513 на каталога, където са посочени
всички публикации на Наумов по темата.
8 Вж. напр. книгата на Mажана Кучинска за южнославянската химнография в полските
ръкописни сбирки: M. Kuczyńska, Południowosłowiańska poezja liturgiczna w zbiorach bibliotek
polskich, Szczecin 2003.
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нова ориентация на неговите научни интереси и публикации. Започнал с изследвания
върху църковнославянската литературна система и нейното функциониране,
съчетани с проучване структурата на отделните литературни произведения9, към
средата на 80-те години той започна да проявява все по-задълбочен интерес не само
към църковнославянското книжовно наследство, съхранявано в Полша, но и към
литературната активност на православните и на униатите на територията на ПолскоЛитовската държава и на Rzeczpospolita и нейните връзки и отношения с традициите
както на балканските славяни (вкл. славяноезичната традиция във Влашко и
Молдова), така и на Московска Русия. Плод на този интерес са цяла редица
публикации, сред които се открояват двете му книги “Wiara i historia” (Краков 1996)
и “Domus divisa” (Краков 2002) в които обилно е използуван материал от славянските
ръкописи, съхранявани в Полша.
Спецификата на научните интереси на Наумов е определила и някои
особености на описаниетго на ръкописите в Каталога. По принцип е следван моделът
на каталожно (т.е. кратко) описание, разработен преди години в рамките на проекта
на CIBAL и прилаган в последно време при изготвянето на различни каталози на
славянски ръкописи. Стремежът, сполучливо осъществен, е бил да се даде максимум
информация в минимум обем. Идентификационнитре данни за ръкописите са
изчерпателни, като се посочват и старите сигнатури. За определянето на типа книга
много уместно се прилага двустепенната формула “тип книга – разновидност”, напр.
“Хомилиар. Златоуст постен” като се указва и евентуалното самоназвание на
ръкописа (в случая “Соборник”, в. N. 278). Датировката е прецизирана максимално
възможно; кодикологическите сведения са достатъчно подробни . Съдържанието се
описва сумарно, както се прави във всеки своден каталог, но в духа на методическите
указания на CIBAL и в съответствие с интересите и компетенциите на автора се
посочва наличният славянски материал или особености, присъщи на
православнославянската традиция (напр. поминалната дата на св. Бенедикт), а в
някои случаи, когато времето или притежаването на микрофилм го е позволявало,
ръкописите са описани и по/подробно. Приписките рядко се цитират дословно
(причините са били и технически, както се вижда от случаите на цитиране, но в
латинска транскрипция), а се посочват основните данни от тях които са важни за
изясняване историята на ръкописа, която на свой ред е представена достатъчно
подробно в самостоятелна рубрика, следвана от рубриката “Библиография”.
Това което липсва в този каталог – в сравнение с други сводни каталози
(тук не говорим за подробните аналитични описи) – е рубриката “Езиковоправописни особености”10. Едва ли е нужно да се отбелязва, че не става дума за
пропуск, а за съзнателен избор; друг е въпросът дали го одобряваме или не. От една
страна, този избор безусловно се дължи на обективната трудност да бъдат
определени графо-фонетичните особенисти на множество ръкописи, с които
понякога се работи за определен брой часове (най-вече в малките провинциални
сбирки) и които често не са хомогенни в своята правописна система: всичко това,
заедно с аналитичното разкриване на съдържанието и дословната публикация на
приписките, е задача на пълните описи на отделните сбирки, които рано или късно
9 Изследвания, кулминирали в книгите му Apokryfy w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej.
Wrocław 1976 и Biblia w strukturze artystycznej utworów cerkiewnosłowiańskich. Kraków 1983.
10 Не мога да не отбележа, обаче, че отсъствието на рубрика “правописни особености” е нещо
нормално за каталозите на гръцки и латински ръкописи, тъй че в един по-общ план
представяният тук каталог не е някакво изключение.
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ще бъдат изработени или пък ръкописите ще се появят в Интернет и всеки
специалист ще може сам да се добере до необходимата му информация. Така или
иначе, ако искаме да стоим далеч от всякакви “национални” определения на
ръкописите (задача, която ясно си поставяше в цитираната по-горе Методика на
CIBAL), би трябвало да дадем достатъчно изчерпателна характеристика на цял ред
признаци, което е практически невъзможно когато, без особена помощ от подготвени
специалисти на място, се работи върху един своден каталог обхващащ всички
хранилища на една страна. Традиционното определяне на ръкописите като
двуюсови/едноюсови/безюсови, двуерови/едноерови, с такива или онакива рефлекси
на старата ятова гласна, със или без Ы, не само рискува в много случаи да бъде
повърхностно (повтарям: при обективната невъзможност да бъдат подробно
проучени на място всички ръкописи!), но може да бъде и подвеждащо, да поражда
“национално присвояване” на правописа и оттам на произхода им – нещо, което
Наумов очевидно е искал да избегне, интересувайки се повече от културната
принадлежност на ръкописите, отколкото от правописните им различия. Разбира се,
въпросът откъде черпят текстове за своите ръкописи носителите на православната и
униатска традиции на територията на сегашна Полша не е никак маловажен и на него
Наумов се спира в различни свои публикации, но желанието му по този въпрос да не
се правят прибързани заключения въз основа на бегли указания за “езиковоправописните особености” на кодексите би трябвало да бъде уважено. За сметка на
това стремежът да се уточни възможно най-детайлно произходът и движението на
всеки отделен ръкопис е наистина забележителен.
Бих искал да завърша това кратко представяне изразявайки задоволството си,
че най-сетне имаме в ръце един сериозен научен инструмент за по-нататъшното
проучване на кирилското ръкописно богатство, съхранявано в полските
книгохранилища – богатство което благодарение усилията на проф. Ал. Наумов и
неговите сътрудници вече е достояние на цялата международна славистична
общност.
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Красимир Станчев
ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКА РУКОПИСНА ТРАДИЦИЈА У ПОЉСКОЈ
Полазећи од "Каталога црквенословенских рукописа у Пољској", који је
недавно изашао из штампе (Краков, 2004), истиче се значај ћирилских рукописа који
се чувају у Пољској за изучавање како целокупне православнословенске књижевне
традиције тако и њене "рутенске" варијанте, која се развијала на територији данашње
Белорусије и Украјине, али и на територији Пољске, односно бивше ПољскоЛитванске државе.
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ПЕРЕВОДЫ ИЕРУСАЛИМСКОГО УСТАВА И ТРИОДНЫХ
СИНАКСАРЕЙ У ЮЖНЫХ СЛАВЯН∗
Абстракт: Эта статья является попыткой сопоставления переводческих
решений на лексическом уровне в афонских и тырновских разновидностях
Иерусалимского устава и триодных синаксарей. Наблюдения основываются, с одной
стороны, на указаниях Типикона от Недели первой до Недели третьей поста, а с
другой – на Синаксаре на Неделю первую поста.
Ключевые слова: богослужебная литература, афонская реформа
богослужебных книг, среднеболгарские переводы с греческого, текстология,
переводческие принципы
Подобно другим тематическим полям в палеославистике, славянские
переводы Иерусалимского устава – одной из разновидностей основной
богослужебной книги Восточно-православной церкви – привлекают к себе внимание
исследователей с неодинаковой степенью интенсивности в разные периоды уже
двухвековой истории этой науки. Основной вклад в развитие данной проблематики
связан с именами выдающихся русских литургистов конца 19-ого – начала 20-ого
веков И. Д. Мансветова11, Н. С. Красносельцева12, А. А. Дмитриевского13, с
публикациями 50-ых и 60-ых годов двадцатого века сербских ученых Л. Мирковича14
и П. Симича15, а на протяжении последних десяти лет и с исследованиями А. М.
Пентковского16. В его работах не только обобщается развитие научной проблематики
истории этой книги в Византии и славянском мире, но и намечаются основные
вопросы, на которые литургисты должны искать ответ. По отношению к
распространению Иерусалимского устава среди южных славян современный русский
исследователь выявляет два параллельных этапа, каждый из которых отмечен одним
болгарским и одним сербским переводом17. По его мнению, первоначально в
славянскую книжность проникает так называемая базовая редакция, представленная
∗ Подготовка к этой статье началась в рамках проекта „Die Mehrfachübersetzungen im
südslavischen Mittelalter: Projekt für eine lexikalische Konkordanz“, финансированного в
сентябре-декабре 2003 г. немецкими фондациями Alexander von Humboldt-Stiftung и Fritz
Thyssen-Stiftung по программу для Юговосточной Европы.
11 Мансветов 1885.
12 Красносельцев 1885.
13 Дмитриевский 1917.
14 Мирковић 1956, 1957, 1958, 1960.
15 Симић 1968.
16 Пентковский 1993, 2001, 2003, 2004.
17 Пентковский 2004.
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соответственно болгарским переводом старца Иоанна первой половины XIV века и
сербским переводом, выполненным в 1319 году по поручению архиепископа
Никодима. На втором этапе южные славяне обращаются к более осложненным
редакциям, причем редакция с распределенными Марковыми главами ложится в
основу связанного с кругом Евфимия нового перевода Иерусалимского устава, а к
келиотско-киновиальной редакции относится появившийся до 1331 года в
Хиландарском монастыре второй сербский перевод, известный как Романов типик по
имени писца наиболее раннего сохранившегося списка. Один из ключевых вопросов,
который задает и А. М. Пентковский в своей последней работе, проистекает из
регламентирующей функции Типикона в качестве основной богослужебной книги. И
это вопрос, какой комплекс богослужебных книг следует отнести к каждому из этих
четырех переводов18? Бесспорно, методологически правильный путь для
установления этих комплексов проходит, с одной стороны, через детальное
сопоставление каждой из версий Иерусалимского устава с литургическими
указаниями, присутствующими в Триоди, Октоихе, Минее, а с другой – через
сравнение инципитов гимнографических единиц и библейских чтений в разных
типиконах с текстами в соответствующих богослужебных книгах19. Поэтому решение
этой задачи касается как литургистов, так и филологов.
Одна из основных трудностей на этом пути обусловлена фактом, что, в
сущности, так называемые новоизводные версии Триоди, Октоиха и Минеи изучены
в бóльшей степени с точки зрения их структуры и состава, а в меньшей – в
текстологическом аспекте. Обычно новоизводные рукописи рассматриваются как
единое целое, которое отграничивается от староизводной традиции. Нет полного
единства между исследователями по отношению к типологизации новых переводов.
С одной стороны, Г. Попов подчеркивает общую текстовую основу афонских и
тырновских триодей20, а М. Момина относит все триодные списки, отражающие
правку XIV в., к одному типу21. С другой стороны, та же самая исследовательница на
основании своих текстологических наблюдений над одним триодным текстом –
Акафистом Богородицы – выделяет в целом семь его редакций XIV-XV веков
южнославянского происхождения, находящихся в новоизводных триодях22. Недавно
М. Йовчева доказала, что нельзя говорить о новом афонском переводе Октоиха, а
скорее о редактировании и дополнении уже существующих книг с целью привести их
в согласие с требованиями Иерусалимского устава23. Одновременно болгарская
исследовательница отличает две разновидности новоизводных Октоихов: первая из
них ведет от афонских образцов к краковскому печатному изданию, а другая – от
сербских рукописей к венецианским типографиям24.
Более детально была выяснена в последние годы история триодных
синаксарей Никифора Калиста Ксантопулоса († 1335 г.). Это 31 чтение присутствует
в новоизводных триодях или на соответствующей богослужебной позиции (обычно
после шестой песни канона), или переписываются как корпус – в конце триодей, в
других кодексах или самостоятельно. В целом известны четыре основные
18 Пентковский 2004: 169-170.
19 Пентковский 2004: 169.
20 Попов 1978: 408-410; 2004: 180.
21 Момина 1982: 116-117; Momina 2004: *113.
22 Момина 1985: 143-148, 150.
23 Йовчева 2004а: 205-234.
24 Йовчева 2004б: 197-198.
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южнославянские версии XIV-ого века, две из которых несомненно болгарского
происхождения – афонский перевод Закхея Философа и его основная редакция,
выполненная кругом Евфимия25. К ним присоединяются один сербский перевод,
самые древние списки которого происходят из Дечанского монастыря26, и другой
перевод только 15 синаксарей от Недели мытаря и фарисея до Великого вторника,
который локализируется в каком-то книжном центре с безъюсовым правописанием
на территории нынешней Македонии, Западной Болгарии или Сербии27.
Отмеченные параллели в числе, а в известной мере и в локализации версий
триодных синаксарей и Иерусалимского устава искушают филолога искать связи
между ними. По крайней мере о двух из этих версий мы знаем, что они относятся к
деятельности афонских и тырновских книжников. В этом смысле Закхеев перевод
триодных синаксарей и его Евфимиева редакция являются частью корпуса
богослужебных книг, регулировавшихся переводами Иерусалимского типикона,
выполненых соответственно старцем Иоанном и кругом патриарха Евфимия. А если
они выполнены в одно и то же время в одном и том же книжном центре, логично
задать вопрос, существуют ли сходства и в их переводческих принципах. То
обстоятельство, что и Иерусалимский устав, и триодные синаксари переводились
впервые в XIV в., обеспечивает свободное применение принципов соответствующего
переводческого круга и чистоту этих текстов по отношению к наслоениям
письменнной (а также устной) традиции.
Одновременно, однако, следует учесть и значительные методологические
препятствия для осуществления их непосредственного текстологического
сопоставления. Первое коренится в значительных расхождениях между триодными
синаксарями и Типиконом как видом текста. Если триодные синаксари представляют
собой связное изложение смысла соответствующего праздника, то Типикон состоит
из лаконичных указаний относительно порядка богослужения, и поэтому в нем редко
выводятся целые предложения или гимнографические единицы. Из-за
недостаточного количества данных о синтаксисе переводов Типикона сопоставление
способов передачи специфических греческих конструкций практически невозможно.
Второе препятствие связано с недостаточным тематическим покрытием между
уставными указаниях и корпусом бесед на праздники Великопостного и Цветного
циклов. По этой причине объем подходящего для сопоставления материала и на
лексическом уровне не очень значителен, что требует рассмотрения как конкретных
лексем, так и тенденций в лексике этих памятников.
Эта статья является попыткой сопоставления переводческих решений на
лексическом уровне в афонских и тырновских разновидностях Иерусалимского
устава и триодных синаксарей. Наблюдения основываются, с одной стороны, на
указаниях Типикона от Недели первой до Недели третьей поста, а с другой – на
Синаксаре на Неделю первую поста. Использованы следующие представительные
источники:
а) для Иерусалимского устава
– перевод старца Иоанна по ЦИАИ 20128, с. 181-187; греческие соответствия
25 Тасева 2004.
26 Taseva 2002.
27 Тасева 2003, 2005.
28 Вопреки отсутствию конкретных литературно-исторических или кодикологических данных
о связи этой рукописи со святогорской богослужебной реформой, А.И. Пентковский
утверждает, что она относится к афонскому переводу Иерусалимского устава, см. Пентковский
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по ЦИАИ 831, f. 91v-94v29;
– Евфимиев перевод по ЦИАИ 4430, с. 499-502; греческие соответствия по
ЦИАИ 857, f. 140r-143v31;
б) для триодных синаксарей32
– перевод Закхея Философа по Син 2333, f. 158v-161r;
– тырновская редакция по БАН 13.1.434, f. 62r-65r.
При колляции указанных текстовых отрезков, содержащих приблизительно
одинаковое количество полнозначных слов – около 1000, были выделены
соответственно около 90 лексических оппозиций между двумя болгарскими
переводами Иерусалимского устава и около 300 между двумя версиями синаксарей.
Так, с точки зрения лексики Евфимиева редакция триодных синаксарей оказывается
намного вариативнее своего образца, по сравнению с тырновским переводом
Типикона, а это в свою очередь еще раз подтверждает относительность определений
типа „новый перевод“ и „редакция“.
В согласии с предварительными ожиданиями совпадения между
разночтениями обоих текстовых типов незначительны в количественном отношении.
Для наглядности они цитируются в таблице ниже:
Иерусалимский типикон
ЦИАИ 831 ЦИАИ 201 ЦИАИ 857
äåq35 92r21

ïîòðýáà
åñòü 183, 5

om.

om.

ëýïî åñòü
183, 6

om.

äåq 92v4

ïîäáà¬òú
183, 16

äåé 141v2

ЦИАИ 44
äëúæüíî
åñòü 492,
7-8
äëúæüíî
åñòü 492,
11
ïîòðýáüíî
åñòü 493,
12

триодные синаксари
гр.
Син 23
÷ñÞ

äëúæüíî
áûòè
158v7

БАН
13.1.
4
ïîäî
áàòè
62v1
4

2004: 163-164. На этом этапе я разделяю его мнение.
29 О принадлежности этой рукописи к базовой редакции Иерусалимского устава см.
Пентковский 2004: 156.
30 Пентковский 2004: 167.
31 О принадлежности этой рукописи к редакции Иерусалимского устава с распределенными
Марковыми главами см. Пентковский 2004: 160.
32 Греческие соответствия для обеих версий триодных синаксарей цитируются по Ôñé©äéïí
1960.
33 О связи этой рукописи с афонской реформой богослужебных книг см. Попов 1978.
34 О принадлежности этой рукописи к тырновской редакции триодных синаксарей см. Тасева
2004.
35 Примеры цитируются в нормализованной форме во избежaние сокращений и лигатур.
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UâäïìÜò
92r26
и
94r19

íåäýëÿ
183, 11 и
186, 25

UâäïìÜò
141r17
и
143r21

ñåäìèöà
492, 18 и
501, 12

UâäïìÜò

ñåäìîðèöà
160v1

ôßèåìé
93r13

ïîñòàâëÿòè
184, 24

ôßèåìé
142r21

ïîëàãàòè
497, 9

ôßèçìé

ïîëàãàòè
047q24

ëáìâÜíù
93v5
и
93v6

âúçòè
185, 21 и
âúçèìàòè
185, 23

ëáìâÜíù
142v16 и
142v17

ïðèòè
499, 4 и
ïðèèìàòè
499, 6

BðïëáìâÜíù

ïðèèìàòè
158v16

BóðÜæïìáé
93v17

öýëîâàíè¬
186, 4-5

BóðÜæïìáé
143r1

ëî‘áçàâøå
500, 3

BóðÜæïìáé

öýëîâàòè
047q16

ôåëåõôÜù
93v9

ñúêîíü÷àòè
185, 27

óõìðëçñüù
142v23

ñúâðüøèòè
499, 1112

TðéôåëÝù

ñúòâîðèòè
161r2324

íåä
ýëÿ
64r1
0
ïîñò
àâëÿ
òè
62v5
âúçè
ìàò
è
62v2
1
ëîáú
çàòè
62r3
0
ñúâðü
øèò
è
64v2
5-26

Даже при беглом просмотре материала видно, что отсутствует единство
между афонскими версиями, с одной стороны, и тырновскими, с другой. За
искючением оппозиции öýëîâàòè/öýëîâàíè¬ – ëîáúçàòè и частичного совпадения
съврьшити в тырновских версиях, во всех остальных случаях наблюдается полное
или частичное пересечение лексических предпочтений: тырновский ЦИАИ 44 и
афонский Син 24 используют äëúæüíî áûòè, ïîëàãàòè, ïðèèìàòè, а афонский ЦИАИ
201 и тырновский БАН 13.1.4 – ïîäîáàòè, íåäýëÿ, ïîñòàâëÿòè, âúçèìàòè.
Αсимметрия отмечается и по отношению к синонимам названия креста.
Болгарские переводы Типикона показывают дифференцированные предпочтения:
ЦИАИ 201 íîñ ÷òTíîå äðýâî (185, 29-30) и ÷òTí¥ìü äðýâîìü (186, 4) против ЦИАИ 44
ñú ÷ú‘ñòí¥N êðòTîN (499, 15) и ÷òTí¥N êðòTîN (500, 2-3). Те же самые синонимы
засвидетельствованы и в триодных синаксарях, но они не связаны ни с одной из
версий. В Синаксаре на Неделю третью поста (Крестопоклонную) мы находим: Син
23 ÷üñòíú ... êðüñòú (238r1) и êðüñòíîå äðýâî (238v27), БАН 13.1.4 ÷üñòí¥è è
æèâîòâîðùèè êðòTü (121v5-6) и êðòTíîå äðýâî (122r20)- В Синаксаре на Субботу
Акафиста читается9 Син 23 ÷üñíà è æèâîòâîðèâà äðýâåñà (390v18-19), ÷üñòíîå äðýâî
(391v27-28), ÷üñòíàãî è æèâîòâîðèâàãî êðòTà (391v28-29). Kаковы соответствия в
търновской редакции, пока невозможно установить с увереностью, потому что среди
более чем 50 знакомых мне южнославянских триодей я пока еще не нашла списка
Синаксаря на Субботу Акафиста по этой редакции. В русской традиции, которая до
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Синаксаря на Четверг Великого канона следует за тырновской редакцией и,
соответственно, не очень существенно отклоняется от основы афонского перевода,
Синаксарь на Субботу Акафиста не показывает связи со святогорским текстом и
очевидно переведен заново. Из-за отсутствия южно-славянских источников
тырновской редакции пока еще невозможно определить происхождение этого
перевода, в котором читается: F.I.125 ÷òTíàà è æèâîòâîðùàà êðTòà (279a14-15) и
ïðå÷Tòíîå äðýâî æèâîòâîðùàãî êðñòà (280a24-26).
Следовательно, на основании рассмотренных здесь конкретных лексических
оппозиций невозможно доказать языковую зависимость афонской или тырновской
версий триодных синаксарей от соответствующих переводов Иерусалимского устава.
Естественно, снова следует сделать оговорку, что из-за ограниченного объема
сопоставляемого материала, а также из-за широкого распространения анализируемых
книжных слов, выводы не претендуют на окончательность.
Более объективным следует считать сопоставление типологических
тенденций в лексике различных версий, так как они обобщены после исследования
более широкого по охвату материала. В этом отношении надежную основу для
переводов Иерусалимского устава дают наблюдения Т. Пентковской, которая
приходит к выводу, что в более древних переводах Иоанна и Никодима используется
бóльшее количество литургических грецизмов, чем в более поздних переводах36.
Полностью с этими выводами согласуются и данные эксцерпированного отрезка по
обоим болгарским переводам:
ЦИАИ 831
Bãñõðíßá 91v10 и
93р15
Bðüäåéðíïí 92r1617 и 92v3

ЦИАИ 201
àãðèïíèÿ 181, 18 и
184, 2637
àïîäèïíè(ÿ) 182, 24 и
183, 13-1438

ЦИАИ 857
Bãñõðíßá 140r25 и
142r23
Bðüäåéðíïí 141r13
и 141r26

BíÜãíùóìá 92v9
óôÜóéò â 92v14
BëöÜâçôïò 91v15,
93r20 (2 п.)

ïàðèìèÿ 183, 22
ñòàòè äúâý 183, 22-23
áîyêîâüíèêú 181, 2324; 185, 1 и 185, 239

om.
êáôá â 141v8
BëöÜâçôïò
(áâ)
140v2; 142r28 (2 п.)

äßóêïò 93v6
ëáìðÜò,-Üäùí

äèñêîñú 185, 2440
ëàìúáàäà 185, 2641

äßóêïò 142v20
ëáìðÜò,-Üäùí

ЦИАИ 44
áúäýíè¬
489,
15-16 и 497, 11
ïàâå÷åðüíèöà
492,
1
и
ïàâå÷åðüíÿ 493,
7
÷òåíè¬ 493, 20
÷ñòè äâý 494, 5
àëôàâèòú 490, 2;
497, 19 и àçú
âýäý 497, 20
áëþäî 499, 6
ñâýòèëüíèêú

36 Пентковская 2004: 240-242.
37 Т. Пентковская устанавливает принципиальное чередование àãðèïíèÿ / áúäýíè¬ в преводе
старца Иоанна, см. Пентковская 2004: 242 и Пентковская (в печати).
38 В Типиконе Slav. 13 Греческой православной Патриархии в Иерусалиме, который восходит
тоже к переводу старца Иоанна, отмечено чередование àïîäèïíè / ïàâå÷åðíèöà, см. Пентковская
(в печати).
39Дополнительное количество таких примеров из Slav. 13 цитирyет Пентковская (в печати).
40 Употребление этой лексемы в переводе Иоанна отмечено и Т. Пентковской (2004: 240).
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93v7
} ðñïåóôþò
såñåýò 93v16

êáp

äéðëïêáôç÷ïõìÝíïò
94v2-3

èãîyìåíú è ïîïú 186, 3

142v21
ðñïåóôþò
såñåýò 142v28

äèïëîêàòèõîyìåíüíú
187, 15

äéðëïêáôç÷ïõìÝíïò
143v13

êáp

499, 9
ïðýäúñòàòåëü è
èåðåè 500, 1-2
ñîyãîyáîå
îãëàøåíè¬
502,21

Однако совершенно разное отношение к лексическим грецизмам
демонстрируют оба болгарских перевода триодных синаксарей. О нем не раз шла
речь раньше, и поэтому здесь я только напомню, что язык Закхея Философа
отличается четкой пуристической тенденцией, в результате которой ряд греческих
слов подвергается калькированию, в то время как в Евфимиевой редакции
устоявшиеся в предшествующей книжной традиции греческие заимствования
остаются нетронутыми42. Ниже для иллюстрации я привожу несколько примеров,
часть которых одновременно входит и в круг церковных и литургических терминов:
гр.
Bñ÷éåñåýò
Tãêüëðéïò
årêïíïìá÷ßá
årêþí
Tðßóêïðïò
åáããÝëéïí
ìïíá÷üò
ðáôñéÜñ÷çò

Син 23
ïðüâîñâùåíèêú 160r21
íýäðüííèêú 159r25
îáðàçîáîðüñòâî 158v24
îáðàçú
047v28, 047q25, 158v6, 158v16,
158v20, 158v28, 159r2, 159r21, 159r27,
159v1, 161r15, 161r16, 161r19, 161r25
ïîñýòèòåëü 161r6
áëàãîâýñòè¬ 161r 20-21
èíîêú 158v22
îòüöåíà÷ëüíèêú
047q3, 047q16, 047q23,
158v14, 159v11-12, 159v28, 160r4, 160v27,
161r13-14

БАН 13.1.4
àðõèåðýè 64r2
åãîðôú 63r20
èêîíîáîðüñòâî 62v27
èêîíà 62r18,62v6, 13,
21, 24, 27, 63r2, 17,
21, 24, 64v16, 21, 27
åïèñêîïú 64v9
¬âàíãåëè¬ 64v23
ìúíèõú 62v26
ïàòðèàðõú 62r19, 29;
62v4, 19, 63v2, 14,
19, 64v2, 15

Рассмотренные сопоставительные данные показывают, что по отношению к
переводческой технике на лексическом уровне не констатируются характерные
сходства между афонскими и тырновскими версиями Иерусалимского устава и
триодных синаксарей. Относительно афонских переводов обоих текстов этот факт в
известной мере объясняется историко-литературными обстоятельствами. Перевод
Типикона считается делом старца Иоанна43, а триодные синаксари первоначально
были переведены как автономное собрание книжником Закхеем Философом в
Константинополе и лишь позже, по всей вероятности, переписчиком Гавриилом44,
41 Этот грецизм цитирует и Т. Пентковская (2004: 240).
42 Тасева 2004: 198-199.
43 Основным доказательством считается запись писца Мефодия в синайском Октоихе 19, f.
217r, см. Сырку 1898: 456-457; Кожухаров 1974: 289; Попов 1978: 402 и др. Первую
публикацию этой записи дает Розов 1914: 17-19, а последнее фототипическое воспроизведение
– Йовчева 2004: 232.
44 Попов 1978: 406.
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были воссоединены с новоизводной Триодью, изготовленной афонским старцем
Иосифом. Предположение Г. Попова о координированной работе афонских
книжников над корпусом богослужебных книг, входящих в охват реформы старца
Иоанна45, не исключает возможности, чтобы в различных книгах отражались
индивидуальные (в нашем случае даже противоречивые) предпочтения их
переводчиков. Анонимными остаются книжники, создавшие оба исследованных
тырновских текста, но, очевидно, они обладали свободой принимать независимо друг
от друга свои собственные переводческие решения. В конечном счете,
напрашивается общий вывод, что как афонская, так и тырновская версии триодных
синаксарей не возникли под непосредственным языково-текстологическим
воздействием соответствующих двух переводов Иерусалимского устава, независимо
от принципиально регламентирующей функции этой книги.
Такова ли ситуация и в других текстах, связанных с богослужебной
реформой в конце XIII – начале XIV веков46, покажут будущие исследования. В
целях поддержки более широкой значимости этого предположения я бы цитировала
авансом данные сопоставления нескольких текстов, входящих в состав Триоди по
двум рассматриваемым переводам Иерусалимского устава и по представляющей
афонский новоизводный текст Цветной триоди Син 24. Необходимо заранее сделать
методологическую оговорку относительно принципиального расхождения в
позициях триодных синаксарей, с одной стороны, и кондаков и тропарей – с другой,
по отношению к предшествующей традиции. В то время как триодные синаксари
переводятся впервые в XIV в., кондаки и тропари наряду с большой частью
гимнографического материала в новоизводных триодях бытуют в славянском
богослужении с конца IX – начала X вв. Вполне очевидно, что нельзя было избежать
воздействия четырехвекового присутствия этих текстов в книжности и ритуале на
языковой выбор переводчиков.
тропар на Четверг Вознесения
ЦИАИ 201 с. 226
Âüçíåñå ñ âü ñëàâý õå áå
íøü•
ðàäîñòí¥
òâîð
îy÷åíèê¥ wáýòîâàí¶åìü ñòãî
äõà• èçâýùüøèì ñ ðàäè
áëâTåí¶à, ÿêî ò¥ åñè ñíü áæ¶è
èçáàâèòåëü ìèðîy

Син 24 f. 267r
Âúçíåñå ñ âü ñëàâý õå áå
íàøü•
ðàäwT
òâîð
î$y÷åíèêîìü, w$áýòîâàí·åìú
ñòãî äõà• è$çâýùà© èìü
áëTâåí·å• ÿ$êî ò¥¨ åñè ñíü áæ·è
è$çáàâèòåëü ìèðîy

ЦИАИ 44 с. 572
ÂúçíåT ñ âú ñëàâý õå áå
íàøü• ðàäîñòü ñúòâîðèB
¹÷åíèêwN• 0áýòîâàí·åN ñòãî
äõà• èçâýùåí·å ïð·åøå ÿâý,
áëâTåí·à ðàäè• ÿ$êî ò¥” å$ñè
ñíü áæ·èè èçáàâèòåëü ìèð¹

Здесь заметны минимальные разночтения: одно общее между афонской
триодью Син 24 и афонским переводом Типикона (ЦИАИ 201, Син 24 òâîð – ЦИАИ
44 ñúòâîðèB), два совпадения с тырновским переводом (Син 24, ЦИАИ 44 ðàäwT;
î$y÷åíèêîìü/¹÷åíèêwN – ЦИАИ 201 ðàäîñòí¥; îy÷åíèê¥) и два самостоятельных решения
(Син 24 è$çâýùà© èìü; áëTâåí·å – ЦИАИ 201 èçâýùüøèì ñ; ðàäè áëâTåí¶à – ЦИАИ 44
èçâýùåí·å ïð·åøå ÿâý; áëâTåí·à ðàäè).
45 Там же.
46 В последнее время все больше закрепляется мнение, что редактирование богослужебных
книг началось в XIII в. См. MacRobert 1998.
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кондак на Четверг Вознесения
ЦИАИ 201, с. 226
Èæå
w
íàT
ñüâðüøè
ñüìîòðåí·å• èæå çåìíàà
ñìýøü ñü íáñí¥ìè• âúçíåT
ñ âü ñëàâý õå áå• íèêàêîæå
§ë©÷à ñ• í© ïðýá¥âà
íå§ñò©ïíî
•
âüïè
ëþáùèì ò• àçü åñìü ñü
âàìè• à èíü íèêòîæå O @ â¥

Син 24, f. 271v
w$
íàT
ñúâðúøèâú
Åæå
ñüìîòðåí·å• è$ ÿ$æå íà çåìëè
ñúìýøü T fíåáñíûìè• âüçíåñå
ñ âü ñëàâý õå áå íàøü•
íèêàêîæå §ë©÷à© ñ• í©”
ïðýáûâà© íå§ñò©ïíî, è$
âüï·© ëþáùèì ò• àçü åñìü
ñü âàìè, è$ è$íü íèêòîæå íà
â¥

ЦИАИ 44, с. 573
Åæå w$ íàT ñúâðúøèâü
ñúìîòðåí·å è$ ©$æå íà çåìëè
ñúmíDèJâü íáíTí¥ìü, âúçíåñå ñ
âú ñëàâý õå áå• íèêàêîæå
§ë©÷à ñ• í©” ïðýá¥âà
íå§ñò©ïíý
è
âúï·
ëþáùèì ò• àçü åñìü ñú
âàìè è íèêòîæå íà â¥

Здесь опять наблюдаем бóльшую близость между афонской триодью и
тырновским Типиконом: три раза афонские версии Триоди и Типикона совпадают
(Син 24, ЦИАИ 201 ñìýøü ñü; íå§ñò©ïíî; èíü – ЦИАИ 44 ñúmíDèJâü; íå§ñò©ïíý; om.);
пять раза афонская Триодь согласуется с тырновским Типиконом (Син 24, ЦИАИ 44
Åæå; ñúâðúøèâú; è$ ÿ$æå/ è$ ©$æå; íà çåìëè; è$ âüï·©; è – ЦИАИ 201 Èæå; ñüâðüøè; èæå;
çåìíàà; âüïè; à) и только в одом случае Триодь демонстрирует специфическое
разночтение (Син 24 íàøü – ЦИАИ 201 ЦИАИ 44 om.).
тропарь на Неделю никейских отцов
ЦИАИ 201, с. 228
Ïðýïðîñëàâëåíü åñè õå áå
íøü• èæå íà çåìëè wö
íø wñíîâàëü åñè• è òýìè
êü èñòèíýè âýðý âñ
íàñòàâèëü åñè• ìíîCìëòTèâå
ñëàB òåáý

Син 24, f. 284r
Ïðýïðîñëàâåíü åñè õå áå
íàøú• è$æå ñâýòèëà íà çåìëè
w$ö íàø© w$ñíîâàëü åñè• è$
òýìè êü èñòèííýè âýðý
âüñ í¥ íàñòàâèëü åñè•
ìíîãîìèëîñòèâå ñëàB òåáý

ЦИАИ 44, с. 575
ÏðýïðîñëàâëO åñè õå áå íàd•
èæå ñâýòèëà íà çåìëè wö
íàø© wñíîâàâ¥• è$ òýa
ðàäè• êú èñòèííýè âýðý
âúñýa
íàT
íàñòàâèâü•
ìíwãwìëðTäå ñëàB òåáý

Только в этом тропаре четко прослеживается тождество между Син 24 и
афонским Типиконом (ЦИАИ 201, Син 24 wñíîâàëü åñè; òýìè; âñ; íàñòàâèëü åñè;
ìíîCìëòTèâå – ЦИАИ 44 wñíîâàâ¥; òýa ðàäè; âúñýa; íàñòàâèâü; ìíwãwìëðTäå). Соотношение
5:1, при этом речь идет о существенных лексических или морфологических
разночтениях, а единственное совпадение Син 24 с ЦИАИ 44 – пропуск ñâýòèëà в
ЦИАИ 201, может быть опиской. Регистрируется только одно самостоятельное
разночтение: Син 24 í¥ – ЦИАИ 201 om. – ЦИАИ 44 íàT.
кондак на Неделю никейских отцов
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ЦИАИ 201, с. 228
ÀïëTêîå ïðPäQàPíBí¶å• è §÷üñêàà
ïðýäàí¶à• öðêâè åäèíà
âýð© îyÿñíè• è wäåæD©
íàñùè (sic!) èñòèíí©•
çàð©
ñüâ¥øå
áãîñëîâ¶à•
èñïðàâëýåòü è ñëàâèòü•
áëãî÷üñòJà âåëèêîå òàèíüñòâî

Син 24, f. 289r
ÀïëTêwå ïðîïîâýäàí·å• è$
w$öåìú
î$y÷åí·å•
öðêâè
åäèíî© âýð© çàïå÷àòëý• è
ðèç©
íîñùè
è$ñòèíý•
èñòfêàíí© § âû¨øíýãî
áãîñëîâ·à• è$ñïðàâëýòè è$
ñëàâèòè áëãî÷üñò·à âåëèêîå
òàèífñòâî

ЦИАИ 44, с. 576
ÀïëTêîå ïðîïîâýäàí·å• è$
§÷úñêàà ïðýäàí·à• öðêâè
å$äèíî âýðî çàïå÷àòëý• è$
ðèç©
íîñùè
èñòèíý,
è$ñò±êàíí©
§
â¥øíýãî
áãîñëîâ·à è$ñïðàâëýåòü è$
ñëàâèU áëãî÷úñò·à âåëèêîå
òàèí±ñòâî

Этот кондак приподносит очередную неожиданность – почти полную
текстовую идентичность Син 24 с тырновским переводом Типикона. Регистрируются
6 общих разночтений между евфимиевой версией Типикона и афонской Триодью
(Син 24, ЦИАИ 44 åäèíî©; çàïå÷àòëý; ðèç©; è$ñòèíý; èñòfêàíí©; § âû¨øíýãî – ЦИАИ 201
åäèíà; îyÿñíè; wäåæD©; èñòèíí©; çàð©; ñüâ¥øå) против одного, при этом
морфологического, совпадения с афонским (Син 24, ЦИАИ 201 âýð© – ЦИАИ 44
âýðî). Число специфических вариантов в Син 24 четыре (w$öåìú; î$y÷åí·å; è$ñïðàâëýòè;
ñëàâèòè – ЦИАИ 201, ЦИАИ 44 §÷üñêàà; ïðýäàí¶à; èñïðàâëýåòü; ñëàâèòü).
Итак, представленные наблюдения над произвольными гимнографическими
и негимнографическими единицами в Син 24, ЦИАИ 201 и ЦИАИ 44 тоже не дают
доказательств в пользу ожидаемой текстологической связи афонской Триоди с
афонским переводом Иерусалимского устава. Недавно Д. Димитров представил
детальные наблюдения над кондаками на праздники Великого поста, отраженными в
обоих рассматриваемых здесь типиконах (ЦИАИ 44 и ЦИАИ 201) и в Постной триоди
Син 23. Проведенное им сопоставление выявляет сходные результаты: несистемную
текстологическую близость афонской по происхождению Триоди Син 23 как с
афонским переводом Типикона в ЦИАИ 201, так и с тырновским в ЦИАИ 44.
Объяснение этого факта, предложенное молодым болгарским исследователем,
связано с предположением, что при изготовлении обеих болгарских разновидностей
Типикона кондаки триодной части не переводились заново, а, вероятнее всего, они
были заимствованы из новоизводной триоди, похожей во многих отношениях на Син
2347. Это предположение кажется весьма приемлемым относительно тырновского
перевода Типикона, который, по всей вероятности, возник после афонской
новоизводной версии Триоди, связанной с именем старца Йосифа48. Трудно, однако,
доказать, что новоизводная Триодь предшествует и переводу Типикона старцем
Иоанном. С одной стороны, отсутствуют непосредственные литературноисторические свидетельства об относительной хронологии (последовательности во
времени) их появления, а с другой – наиболее ранные известные списки обеих книг
приблизительно синхронны. Обе представительные для Иоаннова перевода Типикона
рукописи – Типикон № 13 из Православной патриархии в Иерусалиме49 и уже
упомянутый ЦИАИ 201, относятся соответственно к первой половине XIV в. и к XIV
в. Согласно записи монаха Гавриила, синайские триоди № 23 и 24 – две самые
47 Димитров (в печати)
48 См. Попов 1978: 406.
49 См. Красносельцев 1888: 16-17.
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ранние точно датированные новоизводные триоди, переписаны до 1360 г.50 Поэтому,
по моему мнению, указанные выше данные о гимнографических единицах из
Цветной триоди, а также представленные Д. Димитровым наблюдения над кондаками
Постной триоди, скорее, указывают на то, что переводы обеих книг (Типикона и
Триоди) выполнялисъ параллельно и независимо друг от друга. Приблизительно
равное число общих разночтений новоизводной Триоди с афонским и тырновским
Типиками, а также большое число самостоятельных вариантов наводят на мысль о
том, что совпадения вызваны традиционными формулами и индивидуальными
языковыми предпочтениями конкретного переводчика, а не согласованием с
соответствующим регламентирующим уставом.

50 Розов 1914: 17-19; Попов 1978.
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Lora Taseva
THE TRANSLATIONS OF THE JERUSALEM TYPIKON AND THE SYNAXARIA
OF THE TRIODION IN THE SOUTH SLAVONIC AREA
The object of the comparative analysis proposed in the paper are the parallel
Middle Bulgarian translations of the Jerusalem typikon and the synaxaria in the triodion
that were directly linked to the liturgical reforms taking place in the first half of the 14th
century. The basis for analysis are the readings indicated in the typikon for the first to the
third week of lent and in the synaxarion for the first week of lent. The lexical aspect of the
translations is analysed separately for the Athonite and the Tarnovo versions. The analysis
comes to the conclusion that as far as the lexical level of the translation is concerned there
is no direct connection between those two texts that originate from the same literary school.
Neither the Athonite nor the Tarnovo version of the synaxarion depend on the respective
translations of the Jerusalem typikon and this in spite of the fact that the typikon has a
regulating function. Similar findings as far as the new translation of the Athonite triodion is
concerned beg the conclusion that the decisive factor in the linguistic form of the versions
is the relationship between traditional formulae and individual preference of the translators
and not the variants in the respective local translation of the typikon.
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ЈОШ ЈЕДАН ПРЕПИС СРПСКЕ СЛУЖБЕ СВ. АХИЛИЈУ
Апстракт: У раду се говори о до сада непознатом препису српске Службе
Св. Ахилију, који се налази у минеју за април и мај из 1565. године (рукопис се чува у
Националној библиотеци у Бечу).
Кључне речи: Свети Ахилије, служба, Никодим, Никифор.
Култ св. Ахилија, епископа Ларисе у Тесалији, оставио је видан траг у
писаном наслеђу средњовековних балканских Словена. Кратко ћемо рећи да су
мошти овог светитеља, учесника Првог васељенског сабора у Никеји 325. године, по
његовој смрти биле сахрањене у Лариси. Ахилије, родом из Кападокије, био је
канонизован заједно са осталим оцима Првог васељенског сабора. Када је цар
Самуило освојио Ларису (985/986), пренео је Ахилијеве мошти у своју престоницу у
Малој Преспи и положио их у новоподигнутој базилици, коју је посветио управо св.
Ахилију. Из доступних извора сазнајемо да је управо та црква била катедрални храм
Самуилове Охридске патријаршије.1 У неком тренутку (не зна се када) Ахилијеве
мошти су пренете у манастир у области средњовековних Моравица (бар тако каже
предање), око кога се временом развило насеље данас познато као Ариље (настанак
овог топонима несумњиво је повезан са Ахилијем); св. Сава је управо овамо сместио
седиште Моравичке епископије, у време када је извршена територијална
реорганизација српске цркве по стицању аутокефалности.2
Патрон епископалног средишта морао је на посебно свечан начин бити
прослављан. Најстарији познати српски препис службе светоме Ахилију сачуван је у
празничном минеју Архива САНУ, рукопису бр. 361 за који се са пуно основа сматра
да је средином XIII века преписан у скрипторију манастира Студенице.3 Узимајући у
обзир укључивање службе Ахилију у састав овог минеја, могло би се претпоставити
да је рукопис и био наменски преписан управо за катедрални храм Моравичке
епископије.
Нешто касније, пронађен је још један препис службе Ахилију у
рукопису бр. 19 манастира Крке (трећа или четврта четвртина XIV века), но ту, осим
1 Библиографија о овој теми је обимна, па ћемо навести само неке од најважнијих јединица:
Ј.Ферлуга, Време подизања цркве св. Ахилеја на Преспи, Зборник за ликовне уметности Матице
српске 2 (1966) 3–7; N. K. Moutsopoulos, H BASILIKH TOU AGIOU AHILLEIOU STHN
PRESPA, QESSALONIKH 1999.
2 С. Ћирковић, Православна ссрпска црква у средњовековној српској држави, Споменица о
750-годишњици аутокефалности, Београд 1969, 39; М. Јанковић, Епископије и митрополије
српске цркве у средњем веку, Београд 1985, 26, 32, 157; Д. Војводић, Зидно сликарство цркве
Светог Ахилија у Ариљу, Београд 2005 (са старијом литературом).
3 Т. Суботин – Голубовић, Култ светог Ахилија Лариског, Зборник радова Византолошког
института 26 (1987) 21-33 (са издањем текста службе по овом рукопису).
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текстолошких, постоје и значајне структурне разлике.4 Још један, трећи препис
службе, пронађен је у рукописној збирци манастира св. Катарине на Синају.5 Овим
открићем још су више обогаћена наша знања о текстуалној подлози Ахилијевог
култа у јужнословенској средини. У синајску службу додат је спомен прослављања
овога култа у бугарској средини те је то подстакло К. Иванову да опрезно изрази
мишљење да је један канон (у коме се тај елемент појавио) дело бугарског аутора. У
том тренутку још није била у довољној мери позната грчка химнографска традиција
овога култа, но сада је већ поуздано утврђено да је аутор спорног канона Јосиф
Химнограф. Јосиф је средином IX века саставио два канона Ахилију Лариском.6
У рукопису бр. 230 хиландарске збирке сачувана је још једна служба овом
светитељу.7 Рукопис је преписан у првој четвртини XV века, и по своме садржају то
је служабни минеј за месец мај; њему припада и фрагмент од 5 листова, који у
хиландарској збирци има посебну сигнатуру (665). Но, за разлику од претходно
споменутих служби, које су преузете из византијске химнографске традиције, ова
служба је оригинално дело старе српске литургијске књижевности. Службу је
открила К. Иванова и посветила јој неколико својих радова.8 У канону ове службе
сачуван је акростих који сведочи о томе да је њен састављач био Србин; уз акростих
је додато и његово име, па тако знамо да се звао Никодим. Ко је био тај загонетни
Никодим? К. Иванова је обазриво претпоставила да би то могао бити поп Никодим,
оснивач манастира Тисман и Водице, но да то питање и даље треба сматрати
отвореним.9 У сваком случају, делимо њено мишљење да аутора службе треба
тражити међу српским писцима из XIV (највероватније из последње четвртине тога
столећа) и прве половине XV века.
Истога дана (15. маја) прославља се и успомена преподобног оца Пахомија.
Никодимова служба је састављена у складу са правилима Јерусалимског типика;
састоји се од мале и велике вечерње и јутрења. Мала вечерња садржи стихире, славу
и стиховне стихире само Ахилију; велика вечерња, као и јутрење, садрже и службу
Пахомију, те су тако ове две службе укрштене.
У Никодимовој служби Ахилије је претрпео трансформацију, па је од
светитеља који је мирно умро постао свештеномученик. К. Иванова сматра да је
таква трансформација могућа, но нама није познат други такав случај. Надоградња
лика једног светитеља, наравно, могућа је, но на овакву потпуну и радикалну измену
карактера светости нисмо раније наилазили.10
4 Т. Суботин – Голубовић, Нова служба св. Ахилију Лариском, Зборник радова Византолошког
института 27-28 (1989) 159 – 174.
5 К. Иванова, Служба на св. Ахил Лариски (Преспански) от синайския празничен миней No 25,
Palaeobulgarica XV/4 (1991) 11-22.
6 О грчкој химнографској књижевности везаној за овај култ: Т. Суботин-Голубовић, Словенски
преписи службе св. Ахилију и њихови грчки узори, у: Свети Ахилије у Ариљу. Историја,
уметност. Зборник радова са научног скупа одржаног 25 - 28. маја 1996, Београд 2002, 29-34;
D. Sofianos, O AGIOS ACILLIOS LARISHS, MESAIWNIKA KAI NEA ELLINIKA, t.III
(1990).
7 Д. Богдановић, Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара, Београд 1978, 114.
8 Неизвестна сръбска служба за св. Ахил Лариски (Преспански), Старобългарска литература
31 (1999); Възпявам те, отче Ахилие, на архиереите украса. Археографски прилози 24 (2002)
143-176.
9 Неизвестна сръбска служба, 39.
10 Нећемо се овом приликом упуштати у полемику, но морамо споменути један свој стари рад,
у коме смо претпоставили постојање другог светитеља – мученика сличнога имена. Наравно,
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Радећи у Националној библиотеци у Бечу сасвим смо неочекивано наишли
на још један препис Никодимове службе Ахилију. Препис је сачуван у сразмерно
позном препису из 1565. године, минеју за месеце април и мај (cod. slav 12*); налази
се на листовима 159 verso – 172 recto.11 Рукопис је у Ариљу преписао монах
Никифор, при игуману Висариону. Исти писар преписао је још најмање два минеја,
који данас припадају рукописној збирци Пећке патријаршије: бр. 34 – служабни
минеј за март (из 1565/70), 40 – минеј за јун (1568).12 Преписивање Никодимове
службе у ариљском скрипторију недвосмислено сведочи о томе да је управо она
била у текућој употреби. Што се међусобног односа двају преписа, хиландарског и
бечког, тиче – они су у структурном погледу идентични; постоје извесне мање
разлике које се пре могу сматрати писарским омашкама или пропустима, а не
озбиљним текстолошким "разночтенијима". Но, скрећемо пажњу да се у бечком
препису ове службе не појављује име њеног аутора – Никодима. Ова чињеница
ствара недоумице око ауторства службе, јер ни у хиландарском препису Никодимово
име није уграђено у акростих, него је дописано после акростиха. Изостављање
Никодимовог имена је тим пре чудно што се то догодило у препису који је начињен у
Ариљском манастиру.
У додатку доносимо текст службе светоме Ахилију према бечком рукопису.
Све су скраћенице разрешене, надредна слова су спуштена у основни ред. Приликом
приређивања издања држали смо се следећих принципа: скраћенице са титлом
разрешавали смо у округлим заградама; скраћенице без титли разрешавали смо у
угластим заградама; задржали смо стару интерпункцију; властита имена пишу се
великим словом. Изостављају се делови службе Пахомију, но увек је означено
реч је само о хипотези, али сматрамо да је не треба олако одбацити. Упор.: Т.СуботинГолубовић, Ахилије – Архилије, или о мешању култова, у: Богородица Градачка у историји
српског народа, Чачак 1993, 37-46.
К. Иванова се, у своме већ више пута цитираном раду Неизвестна сръбска служба(...),а
нарочито у напомени 47, осврће на наше мишљење да је Никодим за своју службу Ахилију
користио нама данас непознати византијски извор о мученику Архилију и локалну усмену
традицију приликом састављања службе, при чему облику имена Ахил (који она користи)
супротставља облик Ахилије, ми у својим разматрањима претпостављамо да се ради о
мученику Архилију, не Ахилију, те се овде вероватно поткрала штампарска грешка. Сматрамо
да се мученик звао Архилије и образлажемо тај став, узимајући у обзир и појаву гласа р у
његовом имену, за коју нема никаквог фонетског објашњења. Уз то, у свим средњовековним
српским текстовима забележен је облик имена Ахилије, а не Ахил (тако код К. Иванове). Као
потврда појаве мешања култова светаца различитих типова светости, али истог или сличног
имена, може да послужи св. Петка (Параскева); 14. октобра прославља се успомена
преподобне Петке Трновске, но на месту њене службе појављује се понекад служба мученици
Петки. У календару источне цркве постојале су две мученице Петке – иконијска и римска.
Скрећемо пажњу и на податке које нам стављају на увид историчари, а који се односе на
чињеницу да се у дубровачким споменицима почетком XV века помиње караванска станица уз
манастир (ad loco vocatum Archilia in Moraviza). Упор.: С. Ћирковић, Ариљски крај у светлости
дубровачких извора, у: Свети Ахилије у Ариљу, 3; у истом зборнику такође и М. Благојевић,
Жупа Моравица и земља Моравице, 14 – 15 (где су наведени подаци према Љ. Стојановић,
Стари српски родослови и летописи, Сремски Карловци 1927).
11 G. Birkfellner, Glagolitische und kyrillishe Handschriften in Österreich, Wien 1975, 305-306
(редни број описа II/127).
12 Љ. Васиљев, Ариљски преписивачки центар и култ светога Ахилија код Срба, Научни
састанак слависта у Вукове дане. Реферати и саопштења 14/1, Београд 1985, 165-175; иста,
Трагом писане речи до ариљских преписивача, у: Свети Ахилије у Ариљу, 25-28.
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њихово место. У критичком апарату забележене су разлике према хиландарском
препису ове службе.
m(E)S(E)CA TOGO .EJ. S(VE)T(A)GO S(VE)\ENNOM(OU)^(E)N(I)KA aHXLXA . I@(E) V!
tRXVALEH(<) qBXENq V1R- RAD(I) I ISPOV1DANXA . I PR(1)P(O)D(O)B=NAGO O(T<)CA N(A)[EGO
pAHOMXA,
VE^(ER<), NA MAL1I VE^(E)R=NI,
ST(I)H(I)R- S(VE)T(O)Mq aHXLI4, GL(A)S(<) .A., PWD(OB<N<) . N(E)B(E)SN-M(<)
^INOM(<).
m-SL<NX3 DOBROT- S<MATRA3 . M-SL<N-IM(<) ^INOM(<) S<V<KqPL3NXA DOSTIGL<
ESI . ID1@(E) PR(1)D=STOI[I OBAGRENXEM(<) KR<V- TVOE3 SV1T=LO OUKRA[EN< .
SV1TOM(<) TROI^SK-IM(<) OBLISTAE SE S(VE)\EN=NE aHXLXE . ARHXEREWM(<) OUDOBRENXE I
M(OU)^(E)N(I)KOM(<) VES(E)LXE .
kR<VNXIMI STRq2MI, I@(E) h(RI)S(T)A RAD(I) IZLXANNO4 . PR1WBAGRIL< ESI
OD1@Dq S(VE)\ENXA . S! N34@E V< SLAV1 TROICI PR1D=STOI[I OBAGRENXEM(<) KR<VTVOE3 SV1TLO OUKRA[EN< . SV1TWM(<) TROI^(<)SK-IM(<) OBLISTAE SE S(VE)\ENNE aHXLXE .
ARHXEREWM(<) OUDOBRENXE I M(OU)^(E)NIKOM(<) VES(E)LXE .
kRASN- NOG- MIR< BL(A)GOV1STVq4\IH(<) SL-[AL< ESI . I REV=NOSTX4 D(OU)HA
V<PERIV SI D(OU)[q PR(1)P(O)D(O)B=NE13 . SLOVq b(O)@X4 PROPOVEDNIK< TOP=L< POKAZA SE
. 2KO S(VE)T(ITE)L< PR1MOUDR<14, I AP(O)S(TO)LWM(<) EDINON=RAVN< . V<KqP1 @E I
M(OU)^(E)N(I)KOM(<) VES(E)LXE I POHVALA .
SLAV(A) GL(A)S(<) .V.
m-SL<NNAGO SL(<)NCA h(RI)S(T)A b(OG)A N(A)[EGO . Lq^A ZLATOZARNA V<SXAL< ESI
S(VE)\EN=NEI[I W(T<)^E . TEM@E * V<STOKA K< ZAPADWM(<) WBLISTAL< ESI . I
SOU\XIH(<) V< T=M1 NEV1D(1)NXA, WZARIL< ESI SV1TWM< B(O)GORAZqMXA . BAN34 PAK-BTXA O^I\< I S(-)N- D(<)NEV- POKAZAV< . TEM@E S<[D<[E S(E) I@E TOBO4
PROS(VE)\EN=NXI . M(O)L<BNq4 P1S(N<) V<Z=SILA4\E ZOVEM[<] . NE PR1ZR- SLAD=^AI[I
W(T<)^E ZASTqPL3NXEM(<) . IH=@E PR1@DE KR<VX4 SVO34 PRITE@AL< ESI . h(RI)S(T)q
L4DI S<VR<[ENNXE . N< 2KO M(OU)^(E)N(I)K< I S(VE)T(ITE)L< S< DR<ZNOVENXEM(<)
h(RI)S(T)q PR(1)D=STO3 . M(O)L- IZBAVITI S(E) RABOM(<) TI
N(-)N2[=N2GO WB=STOANXA . I V< @IZ=N- NETL1N=NEI S TOB(O)4 OULq^ITI
NETL1NXA15 .
I N(-)N(2) PRAZ(DNIKOU) .
NA ST(I)H(O)VNE, ST(I)H(I)R-, GL(A)S(<) .V. PWD(OB<N<), DWM1 eFRA .
dWM< TROICI PR1OUKRA[EN< D(OU)[q SVO4 S<D1LAL< ESI BL(A)@(E)NNE . V<
N4@E V<SELIV= SE *(<)C< S< S(-)NWM< I D(OU)HWM[<] . ^4D(E)S- MIR< WZARA4\A POKAZA
TE PR(1)P(O)D(O)B=NE .
iSTO^NIK< MURA IZLXVAE[I16 RABWM[<] SVOIM[<] . IM=@E ^4D(E)SEM< PLODOB<EML4T[<] VES(E)LE\E S(E) . SLAVA h(RI)S(T)q ZOVq\E EDINOMq DOBR-IM[<] VINOV=NA, I
PODATEL2 BL(A)G-IM[<] .
vWN4 BL(A)GOOUHANXA D(OU)HOV=NAGO RAKO4 MW\EI TVOIH[<] ISPL<NIV=[E RABTVOE ZOVEM[<] . RAD(O)UI SE W(T<)^E aHXLXE PR1MOUDRE .
SLAV(A) I N(-)N(2) TA@DE .
`IZN< IZ= MR<TV-H[<] OULq^IV=[E V<STANXEM[<] S(-)NA TVOEGO PR1RADOVAN=NAA .
TEM[<] TI 2KO BL(A)G-IM(<) VINOV=Nq4 VES(E)LE\E S(E) ZOVEM[<] . RAD(O)UI SE d(1)VO
13 Х PR1MqDRE
14 Х PR[1]POD[O]B=N<
15 Х PR1DSTO2NXA
16 Х OB-L=NO IZLIVA3[I
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AGG(E)LWM< SLAVNO3 OUKRA[ENXE .
NA V1LIC1J VE^(E)R=N-, BL(A)@(E)N< MOU@[<], NA g(OSPOD)I V<Z=VAH[<] .
ST(I)H(I)R-, GL(A)S(<) .D., PWD(OB<N<), 2KO DOB=L2 .
s(VE)\ENXA OD1@DE4, KR<V=NIMI STRq2MI WBAGREN=NO4 . S(VE)\EN=NOL1PNO
WD12V= SE PR1MOUDRE aHXLXE . V< V-[=N-IH[<] SV1T=LO VES(E)LE SE L-KqE[I . 2KO
S(VETI)T(E)L<
PR1IZRED=N< . 2KO PASTIR< PR1OUKRA[EN< . 1KO M(OU)^(E)NIK<
SV1TLONOS(<)N< . 2KO VOIN< NEPOB1DIM[<] q h(RI)S(T)A b(OG)A17 .
mURWM[<] POMAZAV= SE M-SL<NXIM[<], MURA STRqI IZLIVAE[I18 V1R=N-IM[<] . I
^4D(E)S< R1K- ISTA^AE[I BL(A)@(E)NNE . IM-@E 2KO R-ZO4 VES(E)LXA PAST=Vq SVO4
OD1VAE[I . 2KO AGG(E)LWM< S<BES1D=NIK< . 2KO AP(O)S(TO)LWM< RAV=NO^ST=N< . 2KO
TROICI POBOR=NIK<, 2KO D(OU)Hq V<M1STILI\E PR1OUKRA[EN=NO aHXLXE .
v! V-[=N-IH[<] SV1T=LO VES(E)LE S(E), TRISL(<)N^=NXIM(<) SV1TOM[<] WZARA3M[<]
^4D(E)S- MIRq KON=CE WZARAE[I . SV1TOLITXA OBLISTANXEM[<] . 2K(O) SV1TIL=NIK<
VSESV1TL1I[I . 2KO ZABLq@DA[IM[<] OBRATITEL(<) . 2K(O) SOU\XIM[<] V< NEV1D(1)NXA
MRAC1 PROS(VE)\ENXE . 2KO SKR=B1\IM[<] OUT1[ENXE .
(стихире Пахомију, глас шести)
SLAVA GL(A)S< .Q.
v! NADR1H[<] O(T<)Cq PR(I)SNOSOU\AGO
S(-)NA I SLOVO . 1KO
TRqBA
ZLATOGL(A)SNAA MIRq KON=CEM[<] V<Z=V1STIL< ESI . I @IVOTVOR=NAGO D(OU)HA * O(T<)CA
ISHO@DENXE, VEL(E)GL(A)SNO OU1SNIL< ESI . POSRAMIL< ESI aRXEVA HOUL=NAA PR1DANXA . S<
NIM[<]@E KOUP=NO I19 mAK3DONXA DqHOBOR=CA NIZLO@IL< ESI . I20 1KO PRA\E4 SLOVESSVOIMI, PAGUBNXE VL<K- *AGNAL< ESI . TEM[<]@E N(-)N2 PRAZDNIKOL4BNE21 S<VR![A4\E
V=SE S(VE)\EN=Nq4 TI PAMET[<] . M(O)LI SE PRIL1@=NO ZOVq\E . NE WSLAB1I M(O)LE SE
W ^ED1H[<] SVOIH[<] . IH=@E TRqD- I PODVIG- PROVODIL<22 ESI, K< OBNOVL3NX4 @IZ=N- .
N< 2KO IM- DR!ZNOVENXE K< b(OG)q EGO@[E ] V<ZL4BIL< ESI . M(O)LI SE23 S<HRANITI S(E)
STADq TVOEMq PR1BL(A)@(E)NNE aHXLXE . S<PROTIVNIH[<] ERETIK< WB=STOANXA . I D1SNAGO
OULq^ITI V< D[<]N< SOUD=NXI PR1D=STO2NXA .
I N(-)N(2), PRAZ(DNIKOU), V<HWD[<], PROK[IMEN<] D(<)NEV- .
pR1MOUDROS(TI) sOLOMON(A) . pAMET[<] PRAVED=NIKq S< POHVALO4 (...)
pR1MOUD=ROS(TI) sOLOMON(A) . * OUST< PRAVED=NAGO KAPL3(T<) PR1MOUDROS(T<)
(...)
pR1MOUDROSTI sOLOMON(A) . pOHVAL2EMq PRAVED=NIKq V<Z=V1SELET=SE L4DXE (...)
v! LITX4 ST[I]H[I]R- GL(A)S(<) .A.
sV1T=LXIH[<] PODVIG< VES(E)LXA, SV1TONOSNXI NASTA D(<)N< . PR[I]D[E]TE L4DXE
SV1T=LO V<ZV1SELIM[<] SE . N(I)N2 L-Kq4T< AGG(E)L- I S(VE)T-I V< SLAV1 RAD(O)U4T=
SE . aHXLXA PR1MOUD=RAGO V1N=CENOS(<)CA POSR1D[1] D(<)N<S(<) VIDE\E . I R-Zq KR<VX4
OBAGREN=Nq NOSE\A . 4@E ZA h[RI]S(T)A IZLXAN=NO4 . DOBRXIM= BO PODVIGWM[<] PODVIZA
SE I TE^ENXE S!VR<[I . I N(-)N2 S! DR1ZNOVENXEM[<] M(O)LIT= SE SP(A)STI24 SE NAM[<] .
* O(T<)CA PR1@DE V1K< V<SXAV=[AGO SLOVA . I V< POSL1D=N2A L1TA BES1MEN1
17 Х RADOU3 SE OU h(RIST)A b(OG)A
18 Х STROU3 IZLIVA3
19 Х испуштено
20 Х испуштено
21 Х PRAZNOL4BN1
22 Х PORODIL<
23 Х испуштено
24 Х MOLIT= SE W 3@E SP(A)STI
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* d(1)V- RO@DEN=NAGO . KR(<)ST< I S<MR<T< PL<TX4 PR1TR<P1V=[A VOL34 .
RAV=NO^(<)ST(<)NA O(T<)Cq 2SNO PROPOV1DAL< ESI MIROVI . I D(OU)Hq PR(I)SNOSOU\=NO3 I
E@E * O(T<)CA ISHO@DENXE . VEL1GL(A)S(<)NO OU2SNIL< ESI . TEM[<] NIZLO@IL< ESI
aRXEVA SOUEMOUDR<NA OU^ENXA . I mAK3DONXA DqHOBOR=CA OUMOVR1D=NAA POPRAL< ESI
POVEL1NXA . CR(<)KV- 2VIL= SE ESI STL<P<, I NEPOKOL1BIMO OUTVR@DENXE . I N(-)N2 NA
N(E)B(E)S1H(<) TROICI PR1D=STOI[I S! DR!ZNOVENXEM[<] . E4@E PRAVOSLAV=NO
PROP(O)V1DAL! ESI . I M(O)LI[I SE W TVORE\IH[<] VSES(VE)\EN=Nq4 TI PAMET[<] .
rEV=NOSTX4 D(OU)HA RASPALIV= SI @ELANXE . I NA N(E)BO TEKq\q4 V<S1D[<]
KOL1SNICq DOBRODETEL3I . V<Z-D1 I V<ZVISI SE K< SV1Tq NEZAHODIMOMq . * NOU@DE
PROS(VE)\< SE OB-L=NO SV1TOM[<] RAZqMA . I Lq^AMI OBLISTAL< ESI V<SEL3N=N1I KON=CE .
V<SXAL< ESI 2KO SL(<)NCE SOU\XIM[<] V< T=M1 NEV1D[1]NXA . SL(<)NCA M-SL<NAGO
V<ZV1\A3 h(RI)S(T)A * d(1)V- V<SXAV=[AGO . T1M=@E 2KO h(RI)S(TO)VA PASTIRA I
OU^ITEL2 . DOS(TO)HVAL=NO V<SP1VAEM[<] TE . I RAKq MW\EI TVOIH[<] WB=STOE\E
ZOVEM[<] . NE PR1ZR- STADO SVOE W(T<)^(E) aHXLXE .
E@E BOL1Z=NMI STE@AL< ESI . I ^(<)ST(<)NO4 SI KR<VX4 . N< OU\EDR-V< SP(A)SI
NAS(<) * NAV1TA PROTIV=NAGO .
(Пахомију стихира петога гласа.)
SLAV(A), GL(A)S(<) .G.
aP(O)S(TO)L<SK-IM(<) PR1DANXEM[<] IZV1ST=N< HRANITEL< B-L< ESI .
PR[1]P[O]D[O]B=NE W(T<)^E, IH=@E V< KON=CEH[<] V<SEL3N=NXE VEL1GL(A)S(<)NO OU2SNIL< ESI
. NIZLO@IL< ESI V=SEPAGOUBNq4 L(<)S(T)!, POGASIL< ESI SVOIMI OU^ENXI NE^<STXA
V<Z=VISIV=[I SE PLAMEN< . I PRAVOSLAVXA R-ZO4 CR(<)KV< h(RI)S(TO)Vq OD1AL< ESI . ZA
N4@E I DO KR<VE POSTRAD[A]V<, 2KO M(OU)^(E)NIK< NEPOB1DIM[<] . TEM[<]@E NA
N(E)BES(1)H< WBR1TE M<ZDq TRqDWM[<] SVOIM[<] . I N(-)N2 V< V-[=N-IH[<] VES(E)LI[I
SE . S< LIKOSTOANXI AGG(E)L< N(E)B(E)SN-IH(<) . SV1TOLITXEM[<] OZARA3M[<] TRISL(<)N^=NAGO
SV1TA . N< 2KO IM- DR<ZNOVENXE K< h(RI)S(T)q b(OG)q N(A)[EMq . NE PR1ZR- RAB- SVOE
V< BED1 POG-BA4\IH[<] . IZBAVI OBS=STOANXA PRAVOSLAV=NXE L4DI . I V1^=NAGO ISH-TI
M(OU)^(E)NXA M(O)L(I)TVAMI S(I) .
I N(-)N(2) PRAZ(DNIKOU), NA ST(I)H(O)VNO, ST(I)H(I)R- GL(A)S(<) .A. POD(OB<N<) .
PR1HLAL(NI) (!) M(OU)^(E)N=CI (!) .
aHXLXE VSEHVALN1 . AR=HXEREWM[<] BL(A)GO OUKRA[ENXE . M(OU)^(E)N=KWM(<)
SLAV=NO3 VES(E)LXE . PROR(O)KWM(<) I PRAVED=N-IM[<] SV1T=LOE RADOVANXE . CR(<)KVSTEPEN< NEDVI@IMXI . PRAVOSLAVNXIH[<] L4DXI OUTV[<]R@DENXE . PR[1]P[O]D[O]B=NIM[<]
EDINOKROV=NE I S<@ITEL4 . S(VE)\EN=NOM(OU)^(E)N=KWM(<) OUKRA[ENXE I POHVALA .
aHXLXE PR1MOUDR1, CR(<)KV- V1N=C< NEOUV1DAEMXI . PRAVOSLAVXA BEZDNA
GL<BO^AI[A . JEV(AG)G(E)LXA h(RI)S(TO)VA PROP(O)VED=NIK< TOPL1I[I . MURA STROU3
IZLXANXE . ISC1L3NXWM[<] POU^INA NEI^R<PAEMA . ISTO^=NIK< ^4D[E]SEM[<] SLAD=^AI[I .
S(VE)\EN=NOM(OU)^(E)NIKOM(<) OUKRA[ENXE I POHVAL(A) .
aHXLXE DOBL3STV=NE, PR1MOUD(<)ROSTI SKROVI\E NEWKRADOMO . PO\ENXA PRAVILO
IZV1ST=N1I[E . OR=GAN< D(OU)Hq SLAD=KOGLASNXI . C1V=NICE SLOVq RAZqM=NAA .
B(O)GOSLOVX425 V-SOTA NEOUDOB< POSTI@[I]MAA . GL<BINA SM<RENXA NEIZRE^(E)N=NA .
S(VE)\EN=NOM(OU)^(E)N(I)KOM(<) OUKRA[ENXE I POHVAL(A) .
SLAV(A), GL(A)S< .E.
eY(AG)G(E)L=SK- GL(A)S< OUSLI[AL< ESI PRILE@=NO26 PR[1]P[O]D[O]B=NE, W(T<)^E .
NE L4BITE MIR< I 2@E V< MIR1 . TEM[<]@E VSA NI V< ^TO@E V<M1NIL< ESI, DA
25 Х B(O)GOSLOVXA
26 Х обрнути ред речи: PRIL1@NO OUSL-[AL< 3SI
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h(RI)S(T)A PRIWBR1\E[I . I B-S(T<) PASTIR< I OU^ITEL<, h(RI)S(TO)V1 CR(<)KV- . V<
KON=CEH[<] V<Z=V1STIL< ESI SPAS(A) MIRq h(RI)S(T)A b(OG)A . K< N3Mq@E PRIV1L< ESI EZK- * T=M- NEV1D[1]NXA . MR1@E4 SLOVES< TVOIH[<] OULOVL3NXE . I N(-)N2 NA
N(E)BES(1)H(<) VES(E)LI[I S(E) RADOSTX4 NEIZ=GLA(GO)LAN=NO4 . ID1@[E] S< VI[E NAS(<)
NAZIRAE[I . I ^(<)ST(<)Nq4 RAKq TVO4 WB=STOE\IH[<] . N< 2KO IM- NEWPISAN=NOE
DR!ZNOVENXE, NEWSKqD1I M(O)LE W RAB1H[<] SVOIH[<] . DESNAGO POLq^ITI V< D(<)N<
SOUD[<]NXI PR1D[<]STOANXA .
I N(-)N(2), PRAZ(DNIKOU), TROP(AR<) GL(AS<) .V.
pA^E 3ST(<)STVA E@E NA ZEMLI TRqD- I POD=VIZ- TVOI . I PA^E OUMA 2@[E]
NA27 N(E)BES(1)H(<) V<ZDANXA . 2@[E] OKO VIDE I OUHO SL-[A ISPRAVL3NXA TVO2 . I 2@E
NA S[<]RD<C[E] NE V<ZID1 ^L(OV1)Kq TVO2 V<Z=M<ZDXA . 2KO AGG(E)L< NA ZEMLI PODVIZA
SE . I 2KO HERqVXIM[<] NA N(E)BES(1)H(<) PRIET[<] . TEM[<]@E S(VE)T(ITE)L4
V=SEBL[A]@[E]NE aHXLXE . 2KO S(VE)T(ITE)L< I M(OU)^(E)NIK< M(O)L- M(O)LIM= SE SP(A)STI
S(E) D(OU)[AM(<) N[A][IM[<]
.
(Други тропар, Пахомију осмога гласа.)
nA (O)UTR<N-, PO .A. KA9(IZM1), S1D(AL<N<) GL(A)S(<) .A., POD[OB<N<], GROB(<)
TVOI .
eGO@[E] PA^(E) SEB1 V<Z=L4BIL< ESI @IZ=NODAV=CA h(RI)S(T)A . KON=CEM[<] MIRq
V<Z=V1STIL< ESI, ^L(OV1)KWM(<) SP(A)SITEL2 . SP(A)SENXE MIRq ISTO^IV=[A * REB=R<
@IZNODATELN-H[<] . TEM[<]@E I KR<V< SVO4 SLOVA RADI IZLXAL< ESI BL(A)@(E)NNE . I
V1N=CEM[<] * TOG(O) OUVEZE S(E) 2KO NEPOB1DIM[<] .
SLAV(A) I N(-)N(2) BO(GORODI^<N<) .
sP(A)SENXE MIRq PROQEBLA ESI b(OGORODI)CE mARXE . S<PR(I)SNOSOU\=NO3 W(T<)Cq
SLOVO I D(OU)Hq . PITALA ESI ML1KWM[<] NEISKOUSOBRA^=NAA . MANXEM[<] TVAR< V<Sq
PITA4\AGO . EGO@[E] M(O)L- SP(A)STI V1R=NO PO4\IH[<] TE .
PO .V. KA9(IZM1), S1D(AL<N<) GL(A)S(<) .E., POD(OB<N<), S<BEZNA^(E)L=NOE .
mIROVI
WGLASIL<
ESI
KON=CE
.
SP(A)S(ONOS)NXIM
PROPOV1DANXEM(<)
EU(AG)G(E)L=SKAGO SLOVA . S<BEZNA^EL=NA O(T<)Cq VEL(E)GL(A)SNO IZV1STIL< ESI S(-)NA .
W(T<)Cq @E I S(-)Nq RAV=NO^(<)ST(<)NXI ISPOV1DAL< ESI D(OU)H< . EDINEM[<] SV1TWM[<]
TRISL(<)N^=N-IM(<) WZARIL< ESI M-SLI V1R=N-IH[<] . IM=@E I NAS(<) PROSV1TI
PO4\IH[<] TE W(T<)^E, S(VE)\EN=NEI[I .
SLAV(A) I N(-)N(2) . BO(GORODI^<N<) .
s!BEZNA^EL=NAGO W(T<)Cq SLOVA I D(OU)Hq . BES1MEN=NO RODILA ESI PA^E OUMA I
SLOVA . OUDIVILA
ESI V=Sq TVAR< NEPOSTI@NXIM< RO@DENXEM[<] . PA^(E) SL(<)NCA
PROSV1TILA ESI ZEML=NORWD=NIH[<] SOU\<STVO . TEM[<]@E AGG(E)LWM(<) ^IN- RAD(O)U4\E
S(E) ZOVqT< . RAD(O)UI SE d(1)VO PR1RADOVAN=NAA .
PO POLXELEW, S1D(AL<N<) GL(A)S(<) .D. OUDIVI .
lICXI V1R=N-IH[<] PO DOS(T)OANX4 S<[<D[[]E S(E) D(<)N<(S<) . P1S(<)N=MI
V<SP1VA4[E, PWD(O)BNOSLOV=NE R=CEM[<] . PASTIREM[<] OUKRA[ENXE aHXLXE PR1MOUDRE . V<
V-[=N-IH[<] SV1T=LO VES(E)LE SE OU PR1STOLA VSEH[<] C(A)RA . WZAR- M-SLI PO4\IH= TE
V1R=NO . I @IZ=N< ISPROSI
POLq^ITI N(E)B(E)SNq4 . SLAVA h(RI)S(T)q ZOVq\IH[<]
NEPR1STAN=NIMI GL(A)S- . SV1TIL=NIK< SV1TA WZARIV=[AGO TE, SOU\IM[<] V< T=M1
NEV1D[1]NXA . SV1TOM[<] SV1T< V<Z=V1\A4\A . I@[E] PR1@DE V1K< S<PR(I)SNOSOU\=NO3
* O(T<)CA SLOVO .
SLAV(A) I N(-)N(2) BO(GORODI^<N<) .
hVAL1T= TE AGG(E)LWM(<) VOIN=STVA . PO4T= TE VSA ^INONA^ELXA
27 Х испуштено
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BESPL<T=N-H[<] . LICXI ZEM=LNORWD=NIH[<] V<SP1VA4T= TE D(1)VO . V<ZV1\A4T=
TE SP(A)SENXA VINOV=Nq WTROK(O)VICE mARXE . IM=@E NOSILA ESI WC1\ENXE MIRq .
h(RI)S(T)A EDINORWD=NO3 WZARENXE O(T<)^E3 . TEM[<]@E VINq VELI^AEM[<] . 2KO
M(A)T(E)R< I d(1)Vq PR(I)SNO BL(AGO)S(LOVE)Nq4 .
TA@[E], AN=TXFWN(<), .A. D(ROUGA)GO GLAS(A), PROK(IMEN<) GL(A)S(A) .D. ^<ST(<)NA
PR1D g(O)S(PODO)M<, S[TI]H[<], ^TO V<ZDAM< . JEY(AG)G(E)LXE, PO .N. 0AL=M1,
ST(I)H(I)RA, GL(A)S(A) .Q.
d(<)N<S(<) PRAVOSLAV=NIH[<] S<STO2NXA, SV1TLO T[<]R@<STVq4\E . PAMET(<)
WBNAV=L2EM[<] S(VE)\EN=NONA^EL=NIKA I PASTIRA . h(RI)S(TO)VA PROPOVEDNIKA I
M(OU)^(E)N(I)KA . I@[E] SLOVA RADI SP(ASONOS)NAGO KR<V< SVO4 IZLXAV=[A . I N(-)N2 S<
DRZNOVENXEM[<] M(O)LIT= SE W E@E SP(A)STI SE NAM[<] .
KANWN(A) .G., PRAZ(DNIKOU) NA .D., I S(VE)T(O)Mq pAHOMX4 NA .D., I
S(VE)T(O)Mq @E aHXLX4 NA .Q.
(Канон Пахомију, прва песма. )
kANWN(<) S(VE)T(O)Mq aHXLX4, EMq@E KRAEGRANES(XE), PO4 TE W(T<)^E aHXLXE
ARHXEREWM[<] qKRA[ENXE . GL(A)S(A) .A.
JR=MWS(<) . h(RI)S(T<) RA@DAET SE SLAVI .
pR(I)SNOSOU\=NXE SLAVI SEL3NXA, L-KOSTO2TEL2 SV1T=LA V<SPRIE[E TE DOS(TO)INO
. I SV1TOLITXEM[<] NEZAHODIMAGO SV1TA PR(I)SNO WZARAE SE . PROSV1TI M-SL- NA[E
M<GLO4 STR(A)STEI POMRA^ENXE . DOS(TO)INO P1TI TVO2 ISPRAVL3NXA W(T<)^E aHXLXE .
oUSTA h(RI)S(TO)VA @IZ=NODATEL=NA . 2S=NO OUSLI[AL< ESI ZOVq\A . @E@DEJ
V&D< @IVODATEL=NIH[<] . DA GRED[E]T< K< MNE I PXET< BES<MR<TXA ISTO^NIK< . EGO@[E]
V1R=NO NASLADIV= SE PR1MOUD[<]RE . @IVOTO^=NXE STRq3 OB-L=NO MIRq IZLXAL< ESI .
4@E * O(T<)CA PR1@DE V1K< S<KR<VEN=Nq4 TAINq . I V< POSL1D=N2A L1TA
2VL<[q SE MIROVI . h(RI)S(T)A B(O)@XE SL(O)VO I B(O)@XE OZARENXE . V<SEL3N=NXE
KON=CEM[<] 2SNO PROPOV1DAL< ESI . I V< T=M1 I S1N- D(OU)[E PAGOUB=NXE L<STS<DR<@IMIM[<] . 2KO SL(<)N(<)CE OBLISTAL< ESI .
BO(GORODI^<N<)
tEB1 DVER< SL(<)N(<)CA PRAVED=NAGO . S1N=NO PI[OU\E PROR(O)CI, GADANXEM[<]
PROV<ZV1STI[E . IZ N3E@E V<SXA MIROVI S<BEZNA^ELNO3 O(T<)Cq SLOVO . I RADOSTI
PR1V1^=NEJ MIRq H&D(A)TAICq B(O)GOL1P=NO b(OGORODI)CE S<D1LA TE .
KA9AVAS(XA) PRAZ(DNIKOU) .
(Канон Пахомију, трећа песма.)
IN< JRMOS(<) . pR<VOV1^=NOMq .
eGO@[E] SP(A)S(ONO)S(<)NO3
MIRq
S<NITXE
.
D(OU)HWM(<)
PROR(O)CI
PR1DV<Z=GLASI[E . I@[E] * O(T<)CA PR1@DE V1K< V<SXAV[AGO . I V< POSL1D=N2A *
d(1)V- 2VL<[AGO SE BEZ=S1MEN=NO . KON=CEM[<] MIRq 2KO TRqBA ZLATOGLASNA V<Z=GR<MEL<
ESI .
o(T<)Cq S<PR(I)SNOSOU\NA PROP(O)V1DAL< ESI SLOVO . POSRAMIL< ESI aRXEVA
SOUEMOUDR<NA VELENXA . TVAREM[<] TVOR=CA BEZqMN1 PRILAGA4\A . B(O)GOSLOVXA
R-ZO4 S<VI[E OUKRA[ENNO4 . CR(<)KV< SLAV=NE OD1AL< ESI aHXLXE .
~R<TOG< SLAV- NETL1NNXE V< V1K- NASLA@DATI SE . @ELANXE DOBROTI OUMA
V<ZVISIL< ESI, I DOBRODETEL- @ELANXEM[<] . V<M1STILI\E D(OU)Hq KRASNO S<D1LA SE .
BO(GORODI^<N<)
eDINOGO * TROICE h(RI)S(T)A @IZ=NODATEL2 . PL<TX4 RODILA ESI NA WBNOVL3NXE
^L(OV1)KWM(<) I RADWS(T<) MIRq V<SXALA ESI OTROK(O)VICE mARXE . EDINORWD=NAGO
O(T<)Cq SLOVA . NETL1N=NO PR1@DE V1K< * O(T<)CA V<SXAV=[A .
(Кондак, икос и седален Пахомију.)
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DRqG(I) GL(A)S(<) TA@DE .
pREMOUDROSTI RA^ITEL< N(E)B(E)SNEII I RAZqMA SKROVI\E NEIS^R<PAEMO .
B(O)GOD<HNOVEM=NE POKAZA SE aHXLXE . V<SXAL< ESI MIROVI 2KO QV1ZDA MNWG(O)ZAR=NAA28 .
PROGNAL< ESI L<ST- MRAK<29 VSEGOUBITEL=NXI . I GROMOGL(A)SN-IM(<) EZ-KWM[<] TVOIM[<]
V<SEL3NNXE30 SP(A)S(ONOS)NAA V<Z=GR<M1LESI PR1DANXA . EU(AG)G(E)L=SK-IMI @IVOTO^=NIMI
STRq2MI . @E@Dq\E3 L4DI OB-L=NO NAPOIL< ESI . TEM@E S<[<D(<)[E S(E) V<PXEM[<] TI
. W(T<)^E PR1POD(O)BNE M(O)LI h(RI)S(T)A b(OG)A
. GR1HWM[<] WSTAVL3NXE PODATI
^=Tq\IM[<] S< L4BOVX431 .
SL(A)VA I N(-)N(2) BO(GORODI^<N<) .
`IZ=N< NETL1N=Nq4 V<SXALA ESI MIRq (...)
(Канон Пахомију, четврта песма.)
IN< JRMOS(<) . `<Z=L< IS KOR(ENE) .
aDAMA DR1V=N2GO OBNOVL3NX4 Q-@DITEL2 . NETL1N=NO * O(T<)CA PR1@DE V1K<
V<SXAV=[A . VEL(E)GL(A)SNO PR1MOUDRE V<ZV1STIL< ESI . I D(OU)Hq S<PR(I)SNOSOU\=NA I
S<3S(T<)STV=NAA . NAS(<) RADI * d(1)V- V<SXAV=[A, I SILq S<M(<)RT- RAZDRq[A32.
hVAL1T= TE HR(I)S(T)OKRASNXI L4DXE VES(E)LE\E S(E) . PO3M[<] TVOE PODVIGSV1TOBLISTAATEL=NXE . V<SP1VA3M[<] TVO2 STRAD(A)NXA I V1^=NO3 VES(E)LXE . IM-@E
NAS(<) WZARIL< ESI SOU\IH[<] V< T=M1 NEV1D(1)NXA . aHXLXE ARHXEREWM[<] OUKRA[ENXE .
jS(RAI)L4 DR1V=N3Mq, B(O)GOVID=Cq ZAKON< POLAGA4\q . mWUSE4 OUP&D(O)BI SE
W(T<)^E S(VE)\EN=NEI[I . I SKR-@ALI NOSE V< SEB1, B(O)GORAZqMXA SV1T< . IM-@E
OZARIL< ESI MRAKWM[<] DR1V=NXIM[<] S<DR<@IMIH[<] SL(<)NCE V<ZV1\A3 * d(1)Vh(RI)S(T)A V<SXAV=[A .
BO(GORODI^<N<)
l4DEM< NA OBNOVL3NXE, ISTL1V=[IM[<] PR1STqPL3NXEM[<] NEPR1MEN=Nq4 RODILA
ESI I PR(I)SNOSOU\q4 @IZ=N< . TL1N=NXI PLWD= POTR1BL24\A PR1RODITEL=NXE KL1T=V. I @IZ=N< PAK- V<SXAV=[A RWD(O)NA^EL=NIKOM[<] DR1V=NO4 . LI[EN=Nq4
PR1STqPL3NXEM[<] .
(Канон Пахомију, пета песма.)
IN< JRMOS(<) . b(OG)< SXI MIRA .
iZ NO\I D1L< VSEPAGOUBNXE L<ST- . L4DI V<ZVEL< ESI K< OBNOVL3NX4 @IZ=N- .
V<ZV1STIL< ESI IZ= MR<TV-H[<]V<SXAV=[q4 @IZ=N< . h(RI)S(T)A B(O)@XE SLOVO I B(O)@X433
PR1MOUDRWS(T<) . I@[E] IZ REBR< STROU3 @IZ=N- ISTO^IV=[AGO .
eRETI^<S(<)TVA M<GLOO4 POMRA^EN=NXE L4DI . 2KO S(<)LN(<)CE PROSV1TIL< ESI
SV1TOM[<] PROPOV1DANXA . S< MRAK<34 L<ST- *AGNAL< ESI EZ-KWM[<] D(OU)HODVI@IMWM(<)
. MORA T<MNAGO VL<N3NXA OUTI[IL< ESI POVEL1NXEM[<] . POTOPIL< ESI SILq NE^<STXA
VSEPAGOUB=Nq4 .
a\E I NA V<ST&K< 2KO D<NNICA V<SXAL< ESI . N< I DO ZAPADA PROSTR<L< ESI
SV1TOZAR=NXE LOU^E . SL(<)NCA PRAVED=NAGO V<Z=V1\A3 h(RI(S(T)A b(OG)A . MIR< IZ=
MR<TV-IH[<] WZARIV=[A, V<STANXEM[<] @IVONOSNXIM<35, I M-SL- WBRATIL< ESI .
28 Х SV1TOZAR=NAA
29 Х обрнут ред речи: MRAK< L<STI
30 Х V<SEL3N=N1I
31 Х текст се прекида на ^Tq
32 Х RAZDROU[IV=[A
33 Х B(O)@XE4
34 Х написано заједно S<MRAK<
35 Х @IVONOSN-M<
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BL(A)GODAR=NO V<SP1VATI IZLXAV=[AGO SE SLOVA .
BO(GORODI^<N<)
rAV=NO^<ST(<)NA O(T<)Cq SLOVO . V<M1STILA ESI V< LO@ESNAH[<] BES1MEN=NO36 .
PAGOUB=NO4 L<STX4 S<DR<@IM-IH[<] L4T1 . V<ZV1STI V<SHOT1V=[A NA PR<VOOBRAZNq4
SLAVq . I DOBROTO4 OUKRASITI POMRA^EN=NO4 PR1STqPL3NXEM[<] .
(Канон Пахомију, шеста песма.)
IN< JR=MOS(<) . oUTROB- jON- .
h(RI)S(T)A * ML(ADE)N=STVA V<Z=L4BIL< ESI . PR1MOUDRWS(T<) I @IZ=N<, I
SV1Tq PODATEL2 . TEM@E POMAZA TE d(OU)HWM(<) BL(A)G(O)D(1)TI . SLOVESN-M[<]
OVCAM[<] PAST=Vq37 V<V1RAET= TI . IH=@E OUPASAL< ESI NA PA@ITEH[<]
@IVONOSNIH[<] . @<ZLWM[<] SIL- EZ-KWM[<] B(O)GOGL(A)G(O)L-VOM[<] .
jS(OU)SA @IVOTq NA^EL=NIKA . KR<V< IZ REB=R< IZLXAV=[AGO VOL34 PROBODENN-H[<]
. 2KO AP(OSTO)L< V<ZV1STIL< ESI V< KON=C< V<SEL3NNXE . EMq@E N(-)N2 PR1DSTOI[I
VES(E)LE SE V< SLAV1 . OD1AN< R-ZO4 WBAGREN=NO4 * KR<V- . I V1N=CEM[<] NETL1NXA
PR1OUKRA[EN< aHXLXE .
eDINOGO TE PO4 V< TRI LICA NES<LITNA . *RAZDEL3NXE NERAZD1L=NO . I
S<V<KOUPL3NXE NESM1SNO*38 . W(T<)^E I S(-)NE I D(OU)[E S(VE)T-I . TROICE EDINICE
b(O@)E VSA^<SK-IM(<) . PROSV1TI ME P1TI TE V< V1K- NEPR1STAN=NO .
BO(GORODI^<N<)
rWD(W)VE VSI DOS(TO)INO TE OUBLA@[A]4T< . M(A)TI d(1)VO NEISKqSOBRA^NAA .
V<SXA BO MIROVI NE*[!]EML3Mq @IZ=N< . h(RI)S(T)A TVAR- Q-@DITEL2 EDINOG(O) *
TROICE . I NE TVAR- RAV=NO^(<)ST(<)NAA 2KO@[E] RE^(E) aRXE
. EGO@[E] S(-)NA b(O)@XA
aHXLXE V< MIR1 2S=NO PROPOVEDA .
KO[N]D[AK<] . GL(A)S(<) . .G., d(1)VAA D(<)N<S(<) .
sV1TLXIH[<] PODVIG< TVOIH[<] SV1TONOSNXI NASTA D(<)N< . V<SX2 BO MIROVI 2KO
QV1ZDA SV1TOZAR=NAA . WZARIL< ESI S[<]RD[<]CA V1R=NXIH[<] TRISXATELNXIM[<] SV1TWM[<] .
TEM[<]@E S<[<D(<)[E S(E) ZOVEM[<] TI . RAD[O]UI SE W(T<)^E ARHXEREWM[<] SLAVO . aHXLXE
DOS(TO)BL(A)@(E)NNE .
IKOS(<)
kAKO V<SPO4 TE PO DOS(TO)ANX4, W(T<)^E W(T<)CEM(<) SLAVq . N(-)N2
SV1TWM[<] TE S<DR1@IMA NEVE^ER=N3E SV1TLOSTI . KOTORXI EZ-K< V<Z=GL(AGOL)3T<
S(VE)\EN=NXE TVOE PODVIG- . N< DA@D[<] MI SLOVA SILq I@[E] SLOVq PROPOVED=NI^E . I
OUM< MOI PROSV1TI NEV1\STV=NXIM[<] I@E V< TROICI SV1TWM[<] . SE BO OUSTNAMA
MOIMA NEV<Z=BRAN4 . V<Z=V1STITI TVOIH[<] PODVIG< I POTOV<, DOS(TO)L1P=NXE TROUD- .
IM=@E M<ZDOV<ZDANXE NESKAZAN=NO3 V<Z=V1STIT[<] . E@E S< SLAVO4 h(RI)S(T)A MOEGO
PRI[<STVXE . AZ= @E N(-)N2 V<PI4 TI VES(E)LE SE, RAD[O]UI SE W(T<)^E ARHXEREWM[<]
SLAVO, aHXLXE DOS(TO)BL(A)@(E)NNE .
(Канон Пахомију, седма песма.)
IN< RMOS(<) (sic!) . oTROCI V< BLA .
eDINORWD=NA O(T<)Cq S(-)NA, EGO@[E] V<PL<\ENXE BES1MEN=NO . PROR(O)CI
DR1V=L3 GADANXEM[<] PROV<Z=V1STI[E . B(O)GOSLOVIL< ESI S(VE)\EN=NOL1P=NO . POSRAMI
aRXA Sq3MOUD=RNAG(O) .
36 Х BES1MENE
37 Х PASTVO
38 Х ** део текста између звездица је испуштен, па има само RAZD1L3NXE NES<M1SNO
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o D(<)N- I ^AS1 RAZqM1V< . STRA[=NAGO SLOVq PRI[<STVXA S< SLAVO4 . PA^(E)
OUMA PODVIZA SE NA ZEMLI . I M-SL<NNXIM[<] ^INWM[<] NA N(E)BES1H(<) PR1SLAV=NO
S<^ETA SE . I S< VES(E)LXEM(<) POE[I PR1PROSLAVL3NNAGO O(T<)CEM(<) b(OG)A .
m-SL<NXIH[<] S-L< DOBROT- S<MATRA3 . DOBRODETEL=MI V<PERIL< ESI OUM< SVOI
. I V1RO4 OUKR1P=L2EM[<] NA M(OU)^(E)NXE DR<ZNqL< ESI . IM=@E39 S<OUZ< PL<TI
RAZDR1[IV= SE, @ELAEMAGO WBR1TE . I@[E] O(T<)CEM(<) b(OG)A PROSLAVL3N(<NAGO) .
BO(GORODI^<N<)
oUKRASILA
ESI
SVOIM[<] PRI@ITXEM[<] WBRADOVAN=NAA
.
ISTL1V=[E3
PR1STqPL3NXEM[<] ZEML=NORWDN-IH[<] SOU\<STVO . SN1D- RADI GOR=K-IH[<] DOLq
PR1NIK=[XIH[<], NETL1N=NO RO@D<[I, I@[E] O(T<)CEM(<) b(OG)A PR1PROSLAVL3N=NAGO .
(Канон Пахомију, осма песма.)
IN< JRMOS(<) . ~OUD[O] PR1VELIKO3 .
kRINOVID=NO PROQ1BL<
ESI V< OUDOL- SM1RENXA . I V-SOTO4 M(OU)^(E)NXA 2KO
FXNIK< PROCV=L< ESI . I 2KO MASLINA PLWD[O]VITA V< DWMq B(O)@XI OBR1TE S(E) . MURA
2KO MASLO PRAVOSLAVNXIM[<] ISTAKA3 .
rAKq MW\EI TVOIH[<] S< V1RO4 WB=STOE\E . PO^R<PAEM[<] ISC1L3NXA D(OU)[E
VR1D=N-IM[<] D1ANXEM[<] . I VES(E)LE\E S(E) PR(I)SNO V<Z-VAEM[<] NEPR1STAN=NXIMI
GL(A)S-, RAD[O]UI SE aHXLXE ZABLOU@D<[IM[<] OBRA\ENXE .
aGG(E)LSK-IM(<) ^INWM[<] OUP&DOBI SE 2KO BESPL<T=N< PO@IV< . V1RO4 W
BOUD[OU]\XIH[<] PR1PROSLAVL3N=NA P-TAE SE . OUPOVANXEM[<] VESELE S(E) I L4BOVX4
OUKRA[AEM[<] . V< ROUKAH[<] B(O)@XIH(<) PO^IL< ESI . ID1@[E] D(OU)[E PRAVED=NIH[<] .
BO(GORODI^<N<)
{ARO4 2KO WBAGRENXEM[<] KR<V- TVOIH[<] . R-Zq PL<T- IST=KA SEB1 S<D1TEL< .
I PL<TONOS(<)C< PRO[<D[<], SP(A)SENXE ^L(OV1)KWM(<) S<D1A . S<RWD=NO3 PL<TV<ZV1D[<] K< OBNOVL3NX4 @IZ=N- .
(Канон Пахомију, девета песма.)
IN< R=MOS(<) (!) . tAIN=STVO STRAN .
e4@E V<ZL4BILA ESI PR(I)SNOSOU\q4 @IZ=N< . N(-)N2 NASLA@DAE SE V<
OB-TEL1H[<] N(E)B(E)SN-IH(<) . POMINAI NAS(<) V=SEBL[A]@ENNE S(VE)T(I)T(E)L4 .
PODVIG- TVOE I STRADANXA L4BOVX4 PO^ITA4\IH[<] . PRI^EST=NIKOM[<] B-T[I] VES(E)LX4 I
NETL1N=NEJ @IZ=N- . 2KO DA VINq TE VELI^AEM[<] .
n(E)B(E)SNAA SEL3NXA PRIE[E T(E) S< SLAVO4 . ID1@[E] ^INOVE BESPL<TNIH[<] . I
D(OU)[E PRAVEDNXIH[<] RAD[O]U4T= SE . S< NIMI@E TROICI PR1D=STOI[I EDINOMq b(OG)q
. I SV1TOLITXEM[<] * TOUD[OU] PR1SLAV=NO WZARAE SE . N(-)N2 OBLISTAJ D(OU)[E L4BOVX4
HVAL1\IH[<] TE .
jER(OU)S(A)L(I)MA V-[=N2GO GRA@DANIN< DOS(TO)HVALAN< . aHXLXE W(T<)CEM< SLAVO
WBR1TE SE DOS(TO)BL(A)@(E)NNE . S< L-K- PROR(O)K< I AP(O)S(TO)L<, I S<
M(OU)^(E)N(I)K- I S(VE)T(I)T(E)L- . S< NIMI@E W NAS(<) M(O)LI SE V1RO4 HVAL1\IH[<]
TE . I N(-)N2[=N2GO WB=STOANXA IZBAVITI SE . I V1^=NAGO M(OU)^(E)NXA .
BO(GORODI^<N<)
eGO@[E] RODILA ESI IZ= PR1^(<)ST-IH(<) ^R<S=L< . PR1BL(AGO)SL(O)VEN=NAA V<
@ENAH[<] b(OGORODI)CE mARXE . M(A)TEROL1P=NO OUM(O)L- PR(I)SNO d(1)VO . RAB- SVOE
IZBAVIT[I] V< OB=STO2NXI SOU\XIH[<] . I V1^=NXE IZBAVITI MOUK-, 2KO BL(A)GOOUTROB=N<
. DA 2KO DOBRXIM[<] H&DATAICq, HVAL1\E TE VELI^AEM[<] .
SV1T(IL<N<)
39 IM-@E
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Пахомију
DRqG(-I) .
sV1TOV1\AN=NIMI GL(AGOL)- TVOIH[<] SLOVES< . SV1T(<) MIRq V<ZV1STIL(<) ESI
h(RI)S(T)A SV1TODATEL2 . V< SV1T1 O(T<)CI NEPR1M1N=N1 . SV1T(<) I B(O)@(<)STV=NXI
D(OU)H< * O(T<)CA ISHOD1\< . SV1TWM[<] NETL1N=NXIM[<] MIR< WZARA4\A .
I PRAZ(DNIKOU) .
NA HVAL(ITE) . ST(I)H(I)R- NA .D., GL(A)S(A) .I. o PR1SLAV=NOE ^4D[O] .
o(T<)^E PR1P[O]D[O]B=NE aHXLXE, SV1T(<) * SV1TA V<Z=V1STIL< ESI W(T<)^E3
SXANXE . h(RI)S(T)A @IZ=NODAV=CA I g(OSPOD)A . V< PL(<)T< OBL<K=[A SE ZA
M(I)L(O)S(<)RDXE . I E@E IZ= REBR< KR<VX4 MIR< ISKOUPL<[A . I V<SKRES(E)NXEM(<)
SVOIM[<] ^L(OV1)K- OBNOVL<[A . EGO@[E] M(O)LIM= TE OUM(O)LI SP(A)STI I PROSV1TIT(I)
D(OU)[E N(A)[E .
o(T<)^E PR1MOUDRE aHXLXE, V<STOKA M-SL<NAGO h(RI)S(T)A b(OG)A NA[EGO .
QV1ZDA ZLATOZAR=NAA 2VI S(E) . LOU^AMI OBLISTAE V=Sq PODS(<)LN(<)^(<)Nq4,
NEPR1M1N=NO3 SLOVA IZLXANXE . PR(&)R(O)K- DR1V=L3 D(OU)HWM(<) V<Z=V1\EN=NAGO .
RAV=NOWBRAZNO AP(O)S(TO)LWM(<) MIROVI PROPOV1DA3 . EGO@[E] M(O)LI SP(A)STI I
PROSV1TIT[I] D(OU)[E N(A)[E .
o(T<)^E S(VE)\EN=NE aHXLXE . S(VE)\EN=NXIH(<) KR<VXI TVOIH[<] IZLXANXEM[<] . 2KO
KR<V=MI @R<TV=NIMI L4DI OKROPIL< ESI . b(OG)OU @R<T=VA NEPORO^(<)NAA SAM[<] SEB1
PRINES(E) . EMq@E N(-)N2 PR1DSTOI[I S< DR<ZNOVENXEM[<] . V< SLAV1 PR(I)SNO RAD(O)UE
SE, S< LIK- AP(O)S(TO)L< I S(VE)[EN=NOM(OU)^(EN)=N(I)K< . M(O)LE SP(A)STI I
PROSV1TIT[I] . D(OU)[E N(A)[E .
SLAV(A) GL(A)S(A) .I.
iZLXA SE BL(A)G(O)D(1)T< V< OUSTNAH[<] TVOIH[<] PR[1]P[O]D[O]BNE W((T<)^E . I
B-S(T<) PASTIR< ISTIN=N< h(RI)S(TO)V1 CR(<)KV- . NA PA@ITEH[<] @IVONOSNIH[<] STADO
SVOE V<ZVOD1 . ZA N3@[E] I D(OU)[q SVO4 POLO@IL< ESI . h(RI)S(T)q P&D[O]BE SE
PASTIRONA^EL=NIKq . TEM[<]@E NA N(E)BES(1)H(<) OBR1TE MAZDq TRqDWM[<] SVOIM[<] . I
PA^(E) OUMA BL(A)G-IH(<) NASLA@DAE SE . I N(-)N2 NAS(<) S<V-[E NAZ-RAE[I . I@E
^(<)ST(<)Nq4 TI PAMET[<] S(VE)\EN=NOL1P=NO S<VR<[A4\IH[<] . I M(O)LI[I S(E) W E@E
SP(A)STI S(E) NAM[<] .
I N(-)N2 PRAZ(DNIKOU), SLAVOSLOVXE VELIKOE, I *POUST[<] .

256

Tatjana Subotin Golubovic
ONE MORE TRANSCRIPT TO THE SERVICE OF ST. ACHILIUS
In the following article we are researching the unknown transcript of the Serbian
service to St. Achilius, which is preserved in the Minei for month April and May (it is in
the National library in Vienna). The service was transcribed by the monk Niciphor in 1565
in Arilje. The transcript is identical with the Chilandari service dedicated to St. Achilus (the
first quarter of XV century), whose author was the monk Nicodim.
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Радослава Станкова
Българска академия на науките
София - България

СЛУЖБИ ЗА ЖЕНИ – СВЕТИЦИ
В ЮЖНОСЛАВЯНСКАТА КНИЖОВНА ТРАДИЦИЯ
ОТ ХІІІ – ХVІ ВЕК
Абстракт: В статията се разглежда темата за женската святост, въз
основа на български и сръбски служби за три южнославянски светици – св. Петка
Търновска, св. Филотея Темнишка и света царица Теофана, добили особена
популярност в периода на турското нашествие на Балканите. Изследвана е
поетиката на жанра на химнографската композиция служба с оглед на теорията
за топосите в средновековните текстове.
Ключови думи: жени-светици, химнография, топоси.
Темата за женската святост в православните славянски средновековни
текстове, макар и да не е експлицитно изразена, не е нова като обект на изследване.
Но досега спецификата на пътя към светостта при жените в средновековните
южнославянски литератури е разглеждана предимно върху житийни текстове
(Томова/Иванова 1995; Петрова 1996; Георгиева 1998 и др.). Тук съм избрала да се
спра върху химнографските композиции за три светици1, запазени в южнославянски
преписи от ХІІІ–ХVІ в. Това са св. Петка Търновска, св. Филотея Темнишка и св.
царица Теофана, чиито мощи през ХІІІ в. са били пренесени в българската столица
Търново.
Аргумент за отделянето и събирането на тези три светици е, че култовете
към тях се развиват като локални и не са популярни във византийска среда2. Те са
част от пантеона “небесни закрилници” на Търново и българската държава по време
на турското нашествие. Като такива се открояват и в книжовната продукция на
Видинското деспотство от края на ХІV в. Придобиват особена популярност и в
Сърбия през ХV в. с оглед на историческата ситуация:
(1) Св. Петка и царица Теофана са известни като светици-закрилници на
балканските столици. Предполага се, че в началото на ХV в. деспот Стефан
Лазаревич е събрал мощите им в новосъздадената сръбска столица Белград3. Третата
светица, Филотея Темнишка, се свързва с посочените две чрез творчеството на
1 Идеята за разработването на тази тема дължа на покойния Стефан Кожухаров, след като през
1999 г. прочетох доклад за поетиката на оригиналните български и сръбски служби за местни
светци от ХІІІ в. (изд. Станкова 2003). Макар и с голямо закъснение, посвещавам това
изследване на светлата памет на нашия учител в проучаването на славянската химнография.
2 Кожухаров 1983 и 1987; Иванова 1985.
3 Вж. Суботин-Голубович 2002 и Д. Попович 2005.
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патриарх Евтимий4.
(2) Св. Петка и св. Филотея са канонизирани като преподобни светици,
докато царица Теофана, без да е била замонашена, е възхвалявана също като
отшелница.
(3) Съществен елемент при литургичното обезпечаване на култовете и на
трите светици е използването на един и същ модел за прослава, а именно –
интерпретацията на архетипния християнски култ към св. Богородица“градозащитница” (срв. Билярски 2004: 45-49). Трите светици се открояват като
покровителки не само на столицата на Второто българско царство, но култовете към
тях изпълняват специфични религиозно-политически функции на Балканите, чрез
пренасянето на мощите им. Молитвите към тях ги квалифицират като “избавителки”
на народите в есхатологичен аспект. Те са представени и като застъпници на
владетелите чрез Божията благодат, която носят реликвите им (Билярски 2004: 5079).
Служби за св. Петка5 и св. Филотея6 са известни в най-ранни преписи още от
началото на ХІІІ в. (съответно в Драгановия и Добрияновия миней – вж. Кожухаров
1971, 1983, 2004: 97-139). Те са писани вероятно след възстановяването на
търновската патриаршия (през 1235 г.) и са органична част от т.н. “търновски
химнографски цикъл”, в който влизат още служби за Иван Рилски и Михаил Воин
(вж. Кожухаров 1987: 30-33 и Българската литература и книжнина през ХІІІ в., С.,
1987: 68-110).
Службите за св. Петка са многобройни и разнообразни, като състав и
редакции (вж. Кожухаров 1971, 2004: 109-139 и Минева 2005). Службите за св.
Филотея и за св. царица Теофана са познати в по три преписа, съответно – за св.
Филотея: два български – единият от ХІІІ в. (в Добрияновия миней7, Кожухаров
2004: 101-104) и друг от ХІV в. в ръкопис от манастира Цетине № 33 (изд. от Иванова
1985: 59-63) и един сръбски от ХVІ в. в НБКМ № 154 (Кожухаров 2004: 105-108); а
службата, писана от търновския патриарх Евтимий, за св. царица Теофана е известна
само в сръбски преписи съответно от ХV, ХVІ и ХVІІ в.8
Тук няма да се спирам на особеностите на състава и структурата на тези
оригинални старобългарски служби. Ранните следват модела на дойерусалимските, а
4 Евтимий Търновски е написал пространно житие за св. Филотея, а след 1394 г. видинският
митрополит Йоасаф Бдински – похвално слово (вж. Кожухаров 1983: 54). За другите две
светици патриарх Евтимий е написал служби, службата за св. Филотея е от неизвестен автор.
5 Вж. Минева 2005.
6 Кожухаров 1983.
7 В тази служба, която Кожухаров нарича съкратена редакция, всъщност има комбиниран
канон за св. Никита и св. Филотея.
8 Службата за Теофана е известна в най-ранен препис от първата половина на ХV в., с рашки
правопис и следи от българския оригинал, в Хилендарския сборник № 461 (Иванова
1988/89:83, 105-106). Интересното е, че в този ръкопис службите за двете светици Петка и
Теофана са поместени една след друга (от л. 1 до л. 42), а след тях следва житието за св. Иван
Рилски от патриарх Евтимий Търновски (вж. Богданович 1978: 177). По този препис службата
е издадена от Сирку (1900) и Калужняцки (1901). Кл. Иванова (1988/89:86-104) издава найкъсния препис на този текст по ръкопис от 1620/30 г. от манастира Цетине № 24, а Т. СуботинГолубович (2002) според ръкопис от МСПЦ № 180 – Богородичник от 1560/70 г. Ст.
Кожухаров (2004: 140-145) е издал параклис за същата светица, според препис в сръбски
ръкопис от ХV в. (в Букурещ, РАН № 215) с ресавски правопис, със същия канон, но добавени
някои нови песнопения. Според него този параклис също е дело на патриарх Евтимий.
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в по-късните се включват и елементи от йерусалимските по тип химнографски
композиции (вж. Станкова, под печат). Ще се опитам да очертая поетиката на
жанра на службите (според очертаната методика в Станкова 2003) и архетипния
модел, на който те се основават, и ще посоча основните топоси за химнографско
изображение на женската святост:
На първо място се откроява универсалният пласт от топоси за светителско
почитание на преподобни светци и отшелници – напр.:
–
за достигане на небесното царство чрез отказване от земните блага;
–
за ангелоподобното житие на отшелниците;
–
за Божията благодат върху светците;
–
за нетленния венец на славата за преподобните и т.н.
Например:
за св. Петка9:
– във вечерните стихири за шести глас:
Àããëú íáT¡íè íà çåìè ÿâè ñ.
æèòèå† áåñïëúòíî âú çåìíý òýëý ÿâèëà åñè.
– във втория тропар на първата песен от канона за шести глас:
Æèâà áëãîäàòåìú òðýâíèè Ïàðàñêåâèè ...
– в първия тропар на четвърта песен от канона:
Æèçíú âúæäåëýâøè ïðýìèðí©©. § æèçíè §òë¹÷è ñ ïëüUñê¥©.
æèâ©ùè ázèåìú äzõìú. íå áåñòðT¡òèå ðåê©. ÿêî áåñïëüòíà ïîæèâå<
– в светилния в ранната служба:
Îñòàâúøè ìèðà è ðwäèòåëý ñâîà ázîì©äðàà.
ízáñíîå äzâñòâ¹©ùè ïîùåíåìú. Ïàðàñêåâèè ðàâíà àzããëìú.
–
в славата за осми глас на хвалитните стихири:
ÏðïDáPíàà ÏåU¡êî. áåçìëüâíî æèò·å ïîëþáèâøè.
æèò·å âú èñòèíó ðåù·è àãzãëüñêîå.
за св. Филотея10:
– във вечерните стихири за осми глас:
Ázëãîäýòè wáîãàòèâøè ñ¯ èñöýëåí·åìú. w ‹èëî»åå ÷üñòíàà.
Äzâåñòúâíîå ¹êðàøåí·å. ïîñòíèêîìú ¹äîáðåí·å è ïðïDáí¥ìú âýíåöú.
æåí'ñêàà ïîõâàëà è âýðí¥èìú ñzïñåí·å.
Ôèëî»å© äíåT¡ âúñè ïåñíO¥ìè öâýò¥ âýí÷àèìú.
– в първия тропар на първа песен от канона за осми глас:
Íåèçðå÷åíí¥èì' òè ázæèåìú ïðîì¥ñëîìú áå âúñåäðúæèòåëþ.
ïðïDáíàà òâîà ázãî÷úñòíî ìzëòâàìè ázëãîïðèòíàìè. ...
за св. царица Теофана11:
– в стихирите за четвърти глас на велика вечерня:
öàðüñêîå ïîõâàëpí·å. ïîñòíèêîìü óêðàøåí·å.
9 От службите за св. Петка съм се спряла на ранната служба, според преписа в Драгановия
миней и най-ранния сръбски препис от САНУ № 361 (Иванов 1931 и Трифонова 2002); където
цитирам сръбската служба има специални указания.
10 Службата за св. Филотея цитирам според Цетинския ръкопис от ХІV в., изд. от Иванова
(1985).
11 Службата за св. царица Теофана е цитирана тук по изданието на Иванова (1988/89).
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özðêîâíàà êðàñîòà è óòâðüæDåí·å. ò¥ ÿâè ñå ïðýõâàëíàà.
ÁëDò·þ äzõà wáîãàòè ñå ñëàâíàà... âýí'öü ïð·åòü áåñüìðüò·à.
è âü öàðòTâ¥ íáTíåìü ñïîäîáè ñå æèòè ñâýòëî. àãzãëîìü ñúæèòåë'íèöå ...
ïîTíè÷üñêîå æèò·å âü wáðàçý ïðüñòýìü ¹ñðDíî wáëîáèçà...
– в седалните за пети глас на утринната:
ÖðòTâ·à âýí’öåìü óêðàñèâøè ñå ...
âýí’öåìü âý÷í¥ìü âýí÷àíà á¥âø·è ...
Öðò¡Tâ·à ñëàâíàà âýí’öåìü.
áæT¡òâí¥ìè äýë¥ öðözå óêðàñèëà åñè. ‹åwôàíî
âýí’öü ïð·åòü § âëêD¥ ÿâý áãzîìóäðàà íåòëýíí¥è.
Както вече съм посочила на друго място (Станкова 2003), универсална за
светителска прослава е символиката на светлината; известните от агиографията
топоси за стълбата към небесните селения; топоса “цвят на добродетелта”;
невеществено и безплътно житие в борба с греха; постхумните мироизлияния и
чудотворните изцеления на мощите; радостта и молитвите за застъпничество към
светците и т.н. В химнографията мироточивостта на светците най-експлицитно се
изразява в седалния, кондака и икоса – строфите, които се вмъкват между песните на
канона. Кондакът и икосът са най-тясно свързани с агиографската възхвала на
подвизите на светците, както и с чудесата, мироточието и изцеленията на мощите им.
Забелязват се и някои формално-стилистични сходства между службите за
трите светици. Например:
– по отношение на темата за Благодатта:
за св. Филотея:
за св. царица Теофана:
във вечерните стихири за осми глас:
в стихирите за четвърти глас на велика
вечерня:
Ázëãîäýòè wáîãàòèâøè ñ
ÁëDò·þ äzõà wáîãàòè ñå ñëàâíàà...
èñöýëåí·åìú. w ‹èëî»åå ÷üñòíàà.
Äzâåñòúâíîå ¹êðàøåí·å. ïîñòíèêîìú ¹äîáðåí·å âýí'öü ïð·åòü áåñüìðüò·à.
öàðüñêîå
ïîõâàëpí·å.
ïîñòíèêîìü
è ïðïDáí¥ìú âýíåöú.
¹êðàøåí·å.
æåí'ñêàà ïîõâàëà è âýðí¥èìú ñzïñåí·å.
– по отношение на светлинните определения за светиците:
за св. Петка:
за св. Филотея:
за св. царица Теофана:
в третия тропар на третата
песен в ранната служба:
ßêîæå sâýçäà âñèÿ íà çåìè.
äýòýëìè ñâýòë¥èìè.
è ïðîñâýòè äzø© áëãîâýðí¥èìú.
çðùå ñâýòîçàðí¥© òâî© áëãDòè.
в първия тропар на четвърта в първия тропар на в литийната стихира за
песен в сръбската служба:
трети глас:
осма песен:
Âüñ·à äíT¡ü ñzòîå òè òðüæüñòâî Íîâîÿâëpííî
ÿêî Ñ·àåòü ïàìåòü òâîÿ ÿêîæå
ñzëíöà ñâýòèëèùå. ñóùåå äzøå âü ñëíöå
ë¹÷àìè äð¹ãîå
ñëíöå
ïðïîDáíàà
òüìý wçàðè. ìðàêü áýñwâñê¥ áëèñòàëà åñè.
‹åî»àíî.
âüñåãäà §ãîíåùè äîñòî÷þäíàà.
262

Специфичното и общото при изобразяването на разглежданите три светици е
открояването им като помощници и застъпници на угнетените. Това са и основните
характеристики, които очертават връзката между българската и сръбската книжовна
традиция в конкретния исторически период на устояване на народностната
идентичност.
за св. Петка:
– във вечерните стихири за шести глас:
Äðåâëå ¹áî èñòà÷ààøå. èçëúòýí”íîìú ìàí”í©.
è’ âú äíú ïà÷å åæå è’ìàòú ÷Tòàÿ† òâîå† è†ì.
– в стиховните вечерни стихири за осми глас:
ìíîãîáãàòíî ìèð¹ êîâ÷åãú íåèñ÷ðúïàåìú.
âîä¥ èöýëåíμ¨þ âñýìú èñòà÷à©ùè.
è ÷þäåñåìú áëDòú íåñê©äí©.
– в славата за осми глас:
Ázãàòüñòâî èçüwáðýòå íåèæäèâ©ùåå. öðT¡òâ¹©ùè ãðàäú ízíý.
ñò¥© ìîùè ñêðîâèùå ìíîãîáãàòíî ìèð¹ êîâ÷åãú íåèñ÷ðúïàåìú.
– в третия тропар на пета песен:
Á©äè õîäàU¡èöà çà í¥...
– в кондака и икоса:
Ñò©© âñè çàñò©ïíèö©. ñ©ù©© âú áýäàõú ...
ñåãî ðàäè ñëàâ© wáðýòå ÷þäåñåìú ázëòú.
×þäåñåìú èñòî÷íèêú §âðúçå ñ.
ïð·äýòå ïî÷ðúïýìü ízíý âîä¥. òî÷ùè èöýëåíèå.
... ÷þäåñåìú áëDòú.
за св. Филотея:
– във втория тропар от деветата песен на канона:
Ïðèñò©ïèòå âúñè âýðí·è, è ïî÷ðüïýòå ñòðó© ïðèñíîòåê©ù© § ðàê¥ ÷þäîòî÷í¥.
ñå áî ðàçäàâàåòú âúñýìú èñöýëåí·åìú çDðàâ·å.
è âúñýê¥èa íåä©ãú ðàçäðýøàåòú áîëýçíè. è áýñ¥ âú ñêîðý §ãàíý¯ùè.
за св. царица Теофана:
– в славата за шести глас на велика вечерня:
ÐàyDè ñå õðT¡ò·àíîìü òîïëàà ïîáîðíèöå. è ñêvï'òðó ñðüáüñêîìó ïðýDñòàòåëíèöà.
òýìæå ìzëèì òå. ìzëè ñå õz¹ áz¹. èçáàâèòè ñå íàìü § âüñàêîå íóæäå...
– в литийните стихири за първи глас:
òàèíàà ìvðî ïîëîæíèöà ... ðàçëè÷íàà èñöýëpí·à ïîäàåøè.
áëDòü èñòà÷àåøè. ... ÿêî áëèçü áëDòü èñòà÷àåøè...
òâîå ìîùè âúñåìü ïîêàçà ÷þñDè ñ¶àþøå.
– в хвалитните стихири за четвърти глас и славата за шести глас:
... òýìæå ìîù·è òâîèa ðàêó ÷ò¡Tàà wáëîáèçàþùå.
ñïzñà ïðîñëàâëÿåN, äîTèíî òå âýí'÷àâøàãî. ...
Ñòûa ÷òT¡í¥å ìîùè. èõæå è çàñòóïíèêû èìîyø·è
§ âüñÿê¥a áýäü ñâîáîæDàþ ñå. ïðýñòàòåëíèöó èìóù·è
ázãîìzòðü ÷òT¡óþ. åpæå ìMòâàìè § âüñàê¥a áýäú èçáàâëÿåì ñå.
Вторият по ранг тематичен кръг от топоси за изобразяване на женската
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святост е интерпретирането на Богородичния култ като “Христова невеста
непорочна” и възхвалата на материнската утроба. Поетичните решения в
химнографското изображение на преподобните светици най-експлицитно изразяват
представата “жених – невеста”, основана на евангелската притча за десетте девици
(Мт. 25: 1-13). Най-честите определения за женската святост са чистотата, ангелската
безплътност и праведност.
за св. Петка:
– в отпустителния тропар за осми глас:
Òîáî©† ìòè âú èñòèí©. ñïñåíî á¥ åæå ïî w†áðàç¹.
– в канона за шести глас във втория тропар на първа песен:
Æèâà áëãîäàòåìú òðýâíèè’ Ïàðàñêåâèè
ðàçóìüíààãî ïîðîäà w†áðýòüøå ò ÷òTàà†.
– в първия тропар на трета песен в канона:
âúíèòè âü â¥øíèè ÷ðüòîãú. ...
¹íåâýñòè ñ âñåêðàñíîì¹ Õð·ñò¹<
– в хвалитните стихири за втори глас:
ñâýòîíîñíà âúíèäå âú äâîðú ãzà ázà ñâîåãî. wâî æå õz¹ ¹íåâýñòè ñ...
õzñ òåáý äàðîâà. åãîæå âúçëþáè. åãîæå âúæäåëý òîè ò ÿâè òýìæå...
Âúïëåùàòå íîâî ïðàçíîëþáöè. âåñåëî ëèêîâàí·åìú.
Ïàðàñêåâèè ïðýõâàëíàà. è áîíåâýñòíàà ïðDïîáíàà.
за св. Филотея:
– във втория и третия тропар на първа песен от канона:
ÖðêP¡âü ïðýw÷èñòâîâàí'í© ñåáå ãzâè èç ìëàäà ¹ñòðîèëà åñè. ...
ò¥ Ô·ëî»åå ïðïDáí¥ìú ¹êðàøåí·åìú.
Êðàñíà § òðîá¥ ÷üñòíàà, ÿêîæå èçáðàííà ázâè.
– в третата песен:
ázà áî âúçëþáèëà åñè íáíT¡íààãî æåíèõà.
áåñìðúòí¥ æèçíè ñïîäîáëúøàãî ò.
– в петата песен:
Ò æåíèa êðàñí¥è âúñ îáð©÷èëú pT¡, ÷òT¡© è íåïîðî÷í©.
– в шестата песен:
è äâT¡òâà áðúçäàìè ñòðT¡òè óìðò'øè. âúïè© ëþáîâè©,
æåíèøå õzå ãäå ïî÷èâàåøè. æåëàíèåì' òè óÿçâý© ñ.
... äzâî wòðîêîâèöå áz¹ óãîäèëà åñè.
– в кондака и икоса:
Âú ïð¸ñòàíèùå äîñò¸ãëà åñ¸ áåñìð'òíààãî öðT¡òâà ñëàâíàà. ò¥ Ô¸ëî»åå
¹êðàøüøè ñ âú èñòèí©. ïðýDñòîèøè æåíèõà òâîåãî äîáðîòý íåèçðå÷åí'ýè.
Ïðýêðàñí¥¯ õzâ¥ âúæDëýâ'øè äîáðîò¥, äzâî Ô·ëî»åå. îñòàâèëà åñè áîãàòúñòâî.
è ¹íåâýñòè ñå õz¹ ... ñâýòëî âúíèøëà ñè âú ïòè äzâü ëèêúñòâó¯ùè...
– в седмата песен:
Âúçäðúæàí·à ñëàâ© òüçî¸ìåí¸òí©. çâàí·åìú ïîëîy÷¸âø¸
ñú õT¡îìú æåí¸õîì ñ¸ âúñòàëà åñ¸...
за св. царица Теофана:
– във втората група вечерни стихири за четвърти глас:
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Òýìæå òåáý ñëàâèìü ÿêî õzâ¹ íåâýñòó íåïîðî÷íóþ.
ÿêî þíèöó íåñêðüííó. è àãzãëwN ñüáåñýäíèöó.
На стилистично ниво в службите за жени-светици се откроява градацията в
композицията на отделни поетични строфи с херетична възхвала, повлияни от
структурирането на Богородичния акатист с анафора “Радвай се”12:
за св. Петка:
– в третия тропар на третата песен в Канона за първи глас от сръбската
служба, в препис от ХІV в. (според Хил. № 461 – Минева 2005: 94), вместо в икоса:
ðàDyè ñå çâýçDî ïîáýæäàþù·à ñëzíöå.
ðàDyè ñå íàäå áåçíàäåæDí¥ìü.
ðàDyè ñå ïðèñòàíèùå ïëàâàþùèìü âü ëþò¥a ïó÷èíàa ìîðñê¥a.
ðàDyè ñå ÿêî òîáîþ íå÷èñò¥ äóñè ïðîãîíèìè á¥âàþòü.
ðàDyè ñå õðT¡ò·àíîìü òîïëàà ïîìîùíèöå.
ðàDyè ñå ñê¹ïòðó ñðüáñêîìó ïîáîðíèöå.
ðàDyè ñå ñóùèìü âü òüìíèöàa âåëèêîå óòüøåí·å.
ðàDyè ñå Ïåòêî ázãîìóäðàà.
за св. царица Теофана:
– в славата за шести глас на вечерните стиховни стихири:
ÐàäyJ ñå ñèð¥. ïðýDñòàòåëíèöå. è ñ¹ù·ìü âü òüìí¥öè wyòýøåí·å.
ÐàäyJ ñå ÿæå àãzãëüñêîå æèò·å âú òåëýñè ñúáëþäø·è.
ÐàäyJ ñå õðT¡ò·àíîìü òîïëàà ïîáîðíèöå. è ñêvï'òðó ñðüáüñêîìó ïðýDñòàòåëíèöà.
òýìæå ìzëèì òå . ìzëè ñå õz¹ áz¹. èçáàâèòè ñå íàìü § âüñàêîå íóæäå ...13.
– в икоса (структуриран с тринадесет анафори):
ÐàyDè ñå èñòî÷íè÷å äàðîâàí¥.
ÐàyDè ñå ðýêî èñöýëpí·è.
ÐàyDè ñå íåä¹ã¥ ëþò·å §ãîíåùè.
ÐàyDè ñå ñêðüáí¥ìü ¹òýøåí·å áæT¡òüâíî.
ÐàyDè ñå ÿæå âëüí¥ ¹ñòàâëÿþù·è èñê¹øåí·è.
ÐàyDè ñå ÿæå ñòðàæDóþù·èa ¹âðà÷àþù·è òîïëý.
ÐàyDè ñå þæå âúçëþá¥ òðP¡èöà ñzòàà.
ÐàyDè ñå ÿêî âüñàê¥à íàïàñòè §ãîí·øè.
12 Херетичните анафори са формална особеност за дванадесетте икоса на Богородичния
акатист, като всеки икос има непроменлив брой хайретизми по шест двойки. Тринадесетият
икос е рефрен на предходните, а всяка двойка е обединена от строг изосилабизъм и тонален
паралелизъм.
13 В Белградския препис на службата (Суботин-Голубович 2002: 619) липсва указанието за
сръбския скиптър. Тази херетична формулировка се явява пак като слава (но не отбелязана) на
втората група стихири на велика вечерня така:
ÐàäyJ ñå ñèð'ì. ïðýäñòàòåë'íèöå. è ñ¹ùèìü âü òüì'íèöè ¹òýøåí·å.
ÐàäyJ ñå ÿæå àãzãëüñêîå æèò·å âú òåëýñè ñúáëþä'øè.
ÐàäyJ ñå õðT¡ò·àíwìü òîï'ëàà ïîáîðíèöå.
è ñêvï'òðó âýð'í¥a ïîñîá'í¥öà è èçâýñò'íàà ïðýDñòàòåë'íèöà. òýì'æå ìzëèì òå.
ìzëè ñå õz¹ áz¹. èçáàâèòè ñå íàìü § âúñàêîå íóæäå ...
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ÐàyDè ñå ñâýçDî ïîáýæàþù·à ñzëíöå.
ÐàyDè ñå íàäåæDî íåíàäýþùèì ñå.
ÐàyDè ñå ïðèñòàíèùå wá¹ðåâàåì¥èN.
ÐàyDè ñå ¹òýøåí·å ìàëîäzøí¥N.
ÐàyDè ñå áæT¡òâíîå ÿâëåí·å.
Третият кръг от топоси, характерен не само при химнографското, но и при
агиографското изображение на жените светици, се свързва с “мъжествено поведение
в женско тяло”:
за св. царица Теофана:
– литийните стихири за първи глас:
âú æåíñ'êîìü òåëåñè ì¹æüñêî ì¹äðîâàí·å...
– в четвърта песен от канона в третия тропар:
áýñîâñêûå êüçí¥ ì¹æüñê¥ ïîáýäèëà åñè, özðöå ÷òTàà.
и в първата хвалитна стихира за четвърти глас: ì¹æåì¹äðüíî.
Топосите, основани на житийната прослава на жените-светици се откриват
предимно в песните на канона. Те са възхвала на необикновения им живот,
постническите им подвизи и чудеса, т.е. етапите за достигане до светостта при
преподобните. Например.:
– преминаване през житейските трудности и борба с бесове;
– изчистване от страстите и достигане на душевна доброта и непорочност;
– раздаване на богатството на бедните и откриване на безценно съкровище.
Това са топоси за отказване от земните блага и за постигане на безплътно
битие.
за св. Петка:
– в третия тропар на първа песен:
Íåñê©äí¥è’ìú äàðîìú áàòíîå âëêD¥ ïðîì¥øëåíèå.
ñò©© è ÷ñò©© ñêðîâèùå ïîêàçà íàìú èñöýëåíèþ.
äàðú âñýìú ïîäàæäú <
– във втория тропар на трета песен:
Î÷èñòè ñ äùå© áðåíí¥©† ñòðTòè. æèëèùå åæå ñòâîðè.
äîáð¥© äýòåëè Ïàðàñêåâèè. è õðàìú è ñå“ëèùå äîTèíî. äøåâí© <
– в четвъртата песен:
Æèçíú âúæäåëýâøè ïðýìèðí©©.
§ æèçíè §ë¹÷è ñ ïëU¡üñê¥©. ... ÿêî áåñïëüòíà ïîæèâå.
Íèçëîæè âñå wïëú÷åíèå áýñîâñêîå ïðïDîáíàà.
è ïîáýä© íà íèõú ïîäâèæå...
– в седмата песен:
Àùå è äàëåc èçáýæå wz÷üñòâà ñè.
áýãà© æèòèåñê¥© êðàñîò¥.
è ïðèäå âú ï¹ñò¥í Èwðäàíîâ©...
– в деветата песен (за чудесата на мощите):
Åäèíî© íîãî© ÷zëêú êú òåáý ïðèáýãú. åì¹æå äåñíàà íîãà ñ¹õà § ðîæDåíèÿ á¥T¡.
öðT¡ñòâ¹©ùà ãðàäà áýøå. äðýâýí© íîã© èìý© è íå ëèøåíú á¥T¡ èöýëåíèÿ ¹ëó÷è.
¹ òâî© ðàê¥ ïðýõâàëíàà.
– в канона за първи глас от сръбската служба в петата и шестата песен:
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ázëãîëýïíî á¥T¡âü èñòèíó æèò·å òâîå. àãzãëwN ÿâè ñå ëþáüçíî.
áýñîâüñê¥èìü âîèíñòâîìü è ñëóãàìü èa. ñâýðåïüñòâî íåïðèêîñíîâåííî ïîêàçà ñå.
Áîãàòüñòâî íåèñòüùèìîå. èöýëåí·åìü òåáý ïîäàT¡ Õzñ. åãîæå íèùåòó âîëåþ âüçëþáèëà
åñè. çàêîíó áæT¡òâíîìó ïîâèí¹þùè ñå. è wñòàâèëà åñè æèò·à ìåòåæü.
è ìëüâ¥ óáýæàëà åñè. ïîùåí·åìü è ìîëáîþ. è æåëàí·åì êü Õz¹ óïðàæíÿþùè ñå.
за св. Филотея:
– във втория тропар на първата песен:
ÖðêP¡âü ïðýw÷èñòâîâàí'í© ñåáå ãzâè èç ìëàäà ¹ñòðîèëà åñè.
ñâýòîçàð'íî âúñýêú áz¹ ñú÷åòàâøè ñ. ò¥ Ôèëî»åå ïðïDáí¥èìú ¹êðàøåí·åìú.
– в първия тропар на третата песен:
Ïðýì©äð¥èìú ñðöDåìú, ïëüòúñê¥ ñòðT¡òè ¹âäèâøè. ÿâè ñ âúçäðúæàí·åìú
âú òëýíí¥a ìýñòî íåòëýííàà ïî÷üëà åñè. ñëàâ© è ÕâT¡ öðòT¡âî èçâîëèëà åñè.
– цялата четвърта песен:
Çàêîíú ázæ·è âúçëþáëúøè. âúñ âðàæè ñýòè ñúêðîyøèëà åñè.
ïîy÷à©ùè ñ äzíü è íîùü. ¾ëwNñê¥ çàêîíó ázà íàøåãî.
Îyêðàøüøè ñ äýëåñ¥. ïðîñâýòè ñ ÷òT¡àà äzõîìú ázæèåìú.
ïðèòèëèùå ïîêàçà ñ ÷üñòí¥ òðP¡ö© ïðýw÷èñòîâàííî.
Ñëàâ¥ ázæè âúæDåëýâøè. ñëàâ¥ ìèðúñê¥èa ñòðT¡òåè ïîïðàëà åñè.
íáT¡íîìó ñåëåí·þ ñïîDáè ñ îòðîêîâèöå äîñòîñëàâíàà.
– във втория тропар на пета песен:
Ñzùåí'íî âúçëîæè ñ âúñý ãzâè ÷üñòíàà § þíîñòè.
÷èñòîìú ñðDöåìú è ¹ìîìú êîíå÷í¥èìú ázãîì©äðàà.
ñú ïîñòíè÷üñê¥èìè ëèê¥ ñúwáëèñòà©ùè äîñòîèíî.
âú ïèùå ðàèñòýè âúñåëè ñ.
– в трети тропар на осма песен:
ÁëâT¡åíî á¥T¡ î ãzè òå÷åí·å òâîå.
âú ïîñòíè÷üñê¥èa áîëýçíåõú è âú ïîäâèsýõú. ïðDïáíî ÿâëüøè ñ.
êðàñîòàìè äîáðîäýòýëíàìè îáó÷åí·åìú ázãîïðèwáðýòåí'íààãî æ·ò·à. ...
за св. царица Теофана14:
– във втория тропар на първата песен:
Èç ìëàäà ázà âüçëþáëüø·è ÷òT¡íàà ‹åwôàíî.
è âüç1ñêàâøè äîáðîòó åãî íåèçðåcííóþ.
è âýí'öü íåòëýíí1è ïð·åòü ñ¹C¡áý.
ðàäîñò·þ âüñïýâàþù·è åìó. ÿêî ïðîñëàâèT¡.
– в третия и четвъртия тропар на трета песен:
Îáëèñòàëà åñè âü æèçíü. ëó÷àìè äîáðîäýòåëpè özðöå.
è âý÷í1ìü ázëãîëýï·åìü. ÕâT¡à ïðýDñòîåø·è ñâýòëî ñ·àþù·è
äàð'ìè. ñú áåñïëüòí1ìè âúï·þù· åìó. ñzòü åñè ãzè.
– в седалния след третата песен:
Îyìü âüçâ1ñèâø·è êü íázñåìü ðàçóìíî.
14 Тук насвсякъде се цитира канонът за първи глас, канонът за втори глас се приема за
преводен (вж. Суботин-Голубович 2002).
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è ñâýU íåâåcðí1è ïðîðàç¹ìýâøè. è äîáðîòó íåèçðåííóþ.
âüñå § ¹ìà §ð¥íó çåìëüíîå âüçâèøåí·å.
è ïðèñâîè ñå ázó âëDöý òýìæå è ÷üòóùèì òå òî÷åøè öýë'áè.
– в първия и четвъртия тропар на четвърта песен:
ÁîãàU¡ñòâî ðàñòî÷èëà åñè ñâîå íèù·èN özðöå.
è ázâè íåïîðîcíî ïîðàáîòàëà åñè.
òýìæå ÷þDñåìü ìíwã1ìü ñàìîäýëåëíèöà á¥T¡.
ðýøåùè ñòðàñòí1å íåäóã1
ïðèõîäåø·èa âýðíî è ázëæåø·èa ïàìåU òâîþ.
Âúñó âüçëîæèâøè ñåáý ázó âüñåäðüæèòåëpâè.
è ïðèëýïèâøè ñå òîãî æåëàí·þ
áýñîâñêûå êüçí¥ ì¹æüñê¥ ïîáýäèëà åñè, özðöå ÷òTàà.
– в четвъртия тропар на пета песен:
Ðàñòî÷èëà åñè áîãàU¡ñòâî ñâîå íèù·èN ÷òT¡àà.
ðóöý æå áîãàò1è ïðîñòðüëà åñè.
òðýá¹þù·èN êü äîâîë'ñòâó.
íàñèòèëà åñè àë'÷þø·èN âü ñ1òîñòü ÷òT¡àà.
На четвърто място е библейската символика – пластът, който найексплицитно изобразява типа святост (вж. още Станкова 2003). При разглежданите
служби за жени-светици той дава представа и за своеобразната йерархия на
светостта. Например:
Св. Петка, носи белезите не само на преподобна и отшелница, но на нея е
даден и най-високият ранг сред другите две. Тя е възхвалена с топоси за апостолска
прослава, известни от службите за св. Иван Рилски и сръбските първосветци (срв.
Станкова 2003: 69), като например сравнението с финикова палма и ливански кедър,
символи за сила и нравствена извисеност, величие и върховенство (Пс. 91: 12-13):
– във втория тропар на деветата песен в канона от сръбската служба:
ßêîæå ôèíèêü ázãîìóäðàà ïðîöüâëà åñè. è ÿêî êåäðü ...
Интересното е, че тези топоси са известни само от сръбската редакция на
службата в най-ранния препис от ХІV в. (Хил. № 461) и в преписите от ХV в. (в
НБКМ №№ 130, 140, 523 и 906). В специалния полиелеен седален за осми глас в тази
служба е използван символът на маслината (ІІІ Цар. 6: 23, 31-33; Пс. 52: 8, 128: 3 и
др.), като знак за благодат и плодородие15:
ÿêî ìàñë¥íà ¾àëüìñê¥. â äîìü ázæ·è íàñàæDåíà óìàùàåøè òàèíî ñðDöà ïðïDáíàà...
Преподобната Филотея е сравнена с гълъбица (гърлица), символ,
характеризиращ кротката и нежна природа на вярващите в Христос (Пс. 74: 19; Пес.
2: 14, 5: 2, 6: 9 и др.), знак за изобразяване на светиците-девици, както и на
непорочността на св. Богородица16:
– в третия тропар на третата песен:
Âúçëåòýâøè íà â¥ñîò© ízáñí© ñëàâíàà. ÿêîæå ãîë©áèöà âúçäóøíàà.
– в първия тропар на шестата песен:
15 Срв. Шиваров, 1995: 114 и Петканова 2000: 113-115.
16 Както знаем гълъбът е символ на Светия Дух, неговата чиста и чувствителна природа
(според Мт. 3:16, Мк. 1: 10, Лк. 3: 22, Йоан 1: 32) Вж. Шиваров 1995: 63 и Петканова 2000: 9091.
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Âúçëåòý ÿêîæå ãðúëèöà âú ÷ù© ...
При св. царица Теофана единственото сравнение от този ред е с лястовица.
Тази птица има отрицателна конотация в библейския текст, но тя е незлоблива,
скромна и прилежна. Тук се използва като метафора за това, че и най-малката птичка
се стреми към Бога (Пс. 84:3)17. Така Теофана се откроява като светица, която не е
била замонашена:
– във втория светилен след канона:
Âúçëýòåâøóþ äíT¡ü âü íáT¡í¥å êðîâè. ëàñòîâèöó âñåçëàòóþ,
÷òT¡íààãî ñëàâ·à. ÷þDíóþ özðöó ïîõâàëó özðåìü ...
Паралелната употреба на символа на лястовицата, редом с този на славея,
носи допълнителен смисъл за прослава на Бога18.
На последно пето място бих искала да очертая специфичните топоси при
изобразяването на всяка една от светиците:
Например за св. Петка специфично е змиеборството. Мотивът с
умъртвяването на змията е известен и от агиографската й възхвала. Той носи
есхатологичен смисъл и тук се съчетава с молбите към светицата за застъпничество
пред Бога. Убиването на змията като цяло е символ за победа над дявола и греха19:
– в петата песен от канона на ранната служба:
Êðýïîñòú âðàæèÿ ðàçîðè ñ. ïîñòí¥èì òè âúçðúæàíèåìú è òâðúäwñòèåìú
ázèå wáëè÷åíèp ¹wð©æè ñ. è çìèà ñòàðààãî çëîäýà ¹ìðúòâè<
– и в деветата песен:
Äàâ¥è wáëàñòú íà çìè© íàñò©ïàòè. çì·à èíîãäà äâèæ©ùà è ¹ìðüùâý©ùà.
çìíîìú ãð¥çåíèåìú ¹ìðüùâåíèà äà© èòè êðýïîñòú ázãîì©äðàà...
Ìwyñèè âåëèê¥è áz¹ ïîâýëýâ'øîìó. çìè© èíwãäà ìýäí© ï¹ñò¥íè ñòâîðè.
¹ìðúùâý© èíîãäà çìè© õàïà©ù©ª. ãðúçåíèÿ ñúìðüòîíîñíà. òàêî ò¥ ïðT¡òàà
äðýâîìú êðT¡òí¥èìú ÿäîâèòàãî çìèÿ ¹ìðúòâè<
Специфичен библейски топос, популярен в средновековната книжнина, е
потопяването на въображаемия фараон (Изх. 14: 20-30) като алегория за
унищожаването на дявола20. Срещаме го в службите за преподобните светици:
за св. Петка:
– в третия тропар на четвъртата песен:
... è ôàðàwíà ¹ìíàãî ïîòîïèëà åñè âúâ âîäàõú.
за св. Филотея:
– във втория тропар на осма песен:
Âåëèêîíîñíî ïðýèøëà åñè. æèò·å ñè óïðàâëúøè.
äåñí¥èìè ãzíè wïðàâäàí·è. è ñëúçàìè ïîòîïëúøè.
ÿêîæå äðóãàà ôàðàwíà ñèë© ìzëòâàìè òúêìî ïðèç¥âàí·åìú.
ãzâè ïðèç¥âà©ùè. ...
Още един общ мотив между сръбската служба за св. Петка и службата за св.
Филотея е свързан с направлението от изток на запад, което според Ст. Кожухаров
(1983 и 2004: 99) означава “гръцки–български земи”, т.е. пренасянето на мощите в
17 Вж. Шиваров, 1995: 113 и Петканова 2000: 92-94.
18 Вж. Петканова 2000: 93.
19 Вж. Петканова 2000: 97-99.
20 Вж. Петканова 2000: 51-52.
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Търново:
– в третия тропар от шестата песен от сръбската служба за св. Петка:
— âüñòîêà ÿêî ìíwãîñâýòëîå óñòðüìè ñå ñzëíöå.
ÿêîæå ìíwãîñâýòëàà çâýçDà wçàðàåøè âüñòîêü
è çàïàD òâîèìè çàðàìè ïðîñâýëà åñè.
В службата за св. Филотея в стиховната стихира за шести глас на утринна е
отбелязан почти същият пасаж (по Кожухаров 2004: 104):
§ âúñòîêà âüñèÿâøè ÿêî è çâýçDà ñâýòëàà.
è íà çàïàäü äîñòèãøè ïðîñâýùàåøè åãî.
При химнографската прослава на св. Теофана откриваме владетелски
топоси – за престола и увенчаване с царска диадема (в хвалитните стихири “öàðñêàà
ïîõâàëà”); както и топонимите çåìëÿ ñðüá'ñêàà ... âü ãðàäýa öðTòâ¹þùàãî. Светицата е
наречена özðöå ãðàäwN, à в светилния и в славата за шести глас след хвалитните
стихири – ìzòè ãðàäwN.
Забелязват се и пасажи, директно насочващи към интерполации в текста на
службите, добавени в сръбска среда.
Например във вечерните стиховни стихири за втори глас в службата за св.
царица Теофана в Цетинския препис от началото на ХVІІ в.:
Ìzëè ñå özðâè özðåìü. ñúõðàíèòè è ¹òâðüäèòè
äåñïîòà Ñòåôàíà. ïîþùà òâîÿ ÷þDñà.
Докато същият пасаж в преписа от ХVІ в. (според Суботин-Голубович 2002:
619) свидетелства за по-ранна българска подложка:
Ìzëè ñå özðöå özðåâè özðåìü. ñüõðàíèòè è ¹òâðäèòè
ázëãî÷üñòèâàãî özðà íàøåãî ïîþùà òâîà ÷þämñà.
Подобни интерполации се откриват и в сръбската служба за св. Петка в
първата хвалитна стихира за първи глас:
ÄíT¢¡ü êðàñóåò ñå ãðàD ñðüïñê¥ ìîùè òâîå ïðïDáíàà. âü áæT¡òâíýè òè özðêâè.
Също и във втората хвалитна стихира за четвърти глас в службата за св.
царица Теофана:
ÂåëT¡èò ñå äíT¡ú Ñòåôàíü äåñïîòü ñðüá'ñê¥.
è ñâýòëî ïðàçDíóåòü, ïàìåòü òâîþ âñå÷T¡òíàà.
Може да се обобщи, че в службите за трите светици се откриват сходства,
които показват взаимодействие между текстовете в сръбска среда, настъпили
вероятно след началото на ХV в. нататък.
В заключение би трябвало да се потвърди изказаното и преди мнение
(Станкова 2003), че топосите за химнографска прослава на светците са обвързани с
линейната структура на службата и са константни елементи от поетиката на жанра:
1. Във вечерните и утринните стихири образът на светците се въвежда като
ангелоподобен, а актът на замонашването се представя с топоси за отказване от
земните блага и достигане на небесното царство. Аскезата е илюстрирана с топоси за
душевно и физическо страдание за постигане на Божията благодат. Това като цяло са
универсални топоси за изобразяване на преподобните светци (или светици),
осъществяващи връзката между агиографските и химнографските текстове за тях.
2. В рамките на канона връзката с библейския текст се осъществява найчесто на ниво ирмос, а библейските символи и паралелите с библейски персонажи
най-експлицитно изразяват йерархията при изобразяване на типа святост.
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3. В кондака и икоса градацията се постига чрез повишения патос на
херетичните анафори и следващите ги възхваляващи епитети. Най-често
богоугодният живот на светеца се изобразява чрез светлинни сравнения, а
агиографските постхумни топоси се открояват при представянето на изцеления,
чудеса и мироточие. Делата на светците приживе в химнографския текст най-често са
експлицирани с топоса помощник и защитник на слабите и угнетените.
Сходството при изобразяване на женската святост е в рамките на
нормативната естетика за химнографска прослава и интерпретацията на архетипния
култ към Св. Богородица, като се различават някои нюанси за очертаване на
специфичността на всяка една светица.
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Радослава Станкова
СЛУЖБЕ ЖЕНЕ-СВЕТИЦЕ У JУЖНОСЛОВЕНСКОJ КЊИЖЕВНОЈ
ТРАДИЦИЈИ ХІІІ - ХІV ВЕКА
У раду се разматра тема о женској светости на основи бугарске и српске
службе три светице – Петка Трновска, Филотеја Темнишка и царица Теофана, које су
добиле изузетну популарност у јужнословенској средини приликом турске најезде на
Балкану. Истраживана је поетика жанра химнографске композиције службе са
прилазом теорије о топосима у средњевековним текстовима.
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ВЪПРОСО-ОТВЕТНИТЕ СЪЧИНЕНИЯ В РЪКОПИСИТЕ НА
РАЧАНСКИТЕ КНИЖОВНИЦИ
Абстракт: В статията се съобщават данни за разпространението на
съчинения, съставени от кратки въпроси и отговори в сборници, писани от сръбски
духовници в манастира Рача на р. Дрина и в Сент Андрей през ХVII и ХVIII в.
Разглеждат се паметниците “Тълкувание на евангелските притчи”, “Устроение на
[светите] слова”, “Разумник” и неговият вариант “Слово за небето и земята”,
като въз основа на текстологически анализ се правят предположения за техния
произход. В приложение се публикуват археографски сведения за единадесет
ръкописа, в които са запазени еротапокритични текстове, както и един
непубликуван препис на “Слово за небето и земята” в ръкопис сборник № З.II.9 от
сбирката на Р. Груич, МСЦП – Белград, от 1698 г., писан от Йеротей Рачанин.
Ключови думи: еротапокритични текстове, катехизис, сборници със
смесено съдържание, българо-сръбски книжовни връзки
През втората половина на ХVII в. в манастира Рача на р. Дрина1 се формира
значително книжовно средище. След 1688 г., когато манастирът е опожарен и
запустява, традицията, създадена там, се пренася в други околни манастири (напр. в
манастира Беочин, Фрушка гора) и в Австроунгария. Рачанските книжовници
допринасят извънредно много за развитието на сръбската книжнина в Сент Андрей,
близо до Будапеща2, около края на ХVII и началото на ХVIII в.
Върху книжовната продукция на рачанските писари съществуват редица
изследвания. Преди почти сто години Йован Скерлич3 изброява следните имена на
книжовници: Киприян, Йеротей, Христофор, Симеон, Кирияк, Теодор, като към тях
присъединава и Гаврил Стефанович Венцлович, който се е учил при Киприян
Рачанин. Книжовниците Данил и Михаил, които се смятат за ученици на Киприян, не
се споменават от него като рачански преписвачи. В Скерличевата история на
сръбската литература4 (1914) тази поредица от писарски имена е поставена в периода
“около 1700”, без конкретни уточнения. През 70-те и 80-те години на ХХ в. Милорад
Павич и Димитрие Богданович в своя преглед на книжовната дейност през Късното
Средновековие, употребяват понятието “Рачанска школа”. Разглеждайки същността и

1 Съществува хипотеза, че манастирът е основан по времето на сръбския крал Стефан
Драгутин (1276-1282). Църквата е посветена на Възнесение Господне.
2 Описание на ръкописите в Сент Андрей: Н. Синдик, М. Гроздановић-Паић, К. Мано-Зиси.
Опис рукописа и старих штампаних књига библиотеке Српске православне епархиjе Будимске
у Сентандреjи. Београд-Нови Сад, 1991.
3 Jован Скерлић. Српска књижевност у ХVIII веку. Београд, 1909, фот. изд. 1966, с. 187.
4 Историjа нове српске књижевности, Београд 1967, 39-42.
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значението й, те я отнасят към края на ХVII и първите десетилетия на ХVIII в.5.
Джордже Трифунович6 отбелязва, че сръбската книжнина от този период, създавана
от рачанските книжовници, грижливо пази своите средновековни жанрови и
тематични характеристики — особено след пренасянето на север от р. Сава и от р.
Дунав.
В последните две десетилетия на ХХ в. редица ръкописи са идентифицирани
като излезли под перото на Йеротей Рачанин в изследванията на Мира ГроздановичПаич върху водните знаци на ръкописите7. На нея също така принадлежат уточенията
в датировката на някои ръкописи от Рачанската школа, които се пазят в Народния
музей, Прага8.
Пълен преглед на книжовниците от манастира Рача и оценка на тяхната
дейност е направен от Миряна Бошков9. С оглед темата на настоящата работа ще се
спра накратко на някои от рачанските книжовници.
Кирияк Рачанин, най-ранният сред тях, е работил през 40-те и 50-те години
на ХVII в. Предполага се, че преди да дойде в манастира Рача, той се е подвизавал в
овчарско-кабларските манастири, които се наричат още “Сръбска Света гора”10.
Интерес представлява хипотезата за връзката му с известния светогорски книжовник
Аверкие, обоснована от М. Бошков, която допуска, че младият Кирияк се е учил на
писарския занаят от Аверкие11.
Следващият по хронология авторитетен рачански книжовник е Йеротей
Рачанин. Първите вести за него датират от 90-те години на ХVII в., когато между
1697 и 1699 г. в селището Фудвар на р. Дунав той преписва няколко книги12; в две от
тях има приписки, че ги създава “на служба на манастира Рача”13. В началото на
ХVIII в. (1704 г.) Йеротей посещава Йерусалим, като минава през Сръбия и България.
Пътуването си е описал в пътепис – един от първите известни образци от този жанр в
сръбската литература. В него се съдържат сведения за български и сръбски градове,
сред които Пловдив и София. Последните вести за него са от 1721 г., когато
пребивава в манастира Велика Ремета (Фрушка гора).
Известията за друг книжовник от последните десетилетия на ХVII в. и
началото на ХVIII в. – Киприян Рачанин – са доста по-оскъдни. Той е един от найактивните организатори на книжовната работа в Сент Андрей. Към делото му се
отнасят ограничен брой ръкописи. През 1717 г. създава буквар за усвояване на
5 М. Павић. Историjа српске књижевности барокног доба (ХVII-ХVIII века). Београд, 1970; Д.
Богдановић. Историjа старе српске књижевности. Београд, 1980, с. 258.
6 Ђ. Трифуновић. Кратак преглед jугословенских књижевности средњега века. Записи са
предавања. Београд, 1976, 152-155.
7 М. Гроздановић-Паић. Посебан тип воденог знака “грб са кулом” у неколико рукописа с краjа
ХVII и прве четвртине ХVIII века. – Археографски прилози, 9, 1987, 61-83; Хартиjи водени
знаци у рукописима Сентандреjског рачанског скрипториjума. – Археографски прилози,
Београд, 10-11, 1988-1989, с. 127.
8 М. Гроздановић-Паић. Ново датирање српских ћирилских рукописа Шафарикове збирке у
Прагу. – Библиотекар, ХХ, 1968, бр. 5, 449-460.
9 М. Бошков. Хронографи и писарска традициjа Рачана. – В: Сборник Матице српске за
књижевност и jезик, 36, 1988, св. 3, 367-394.
10 М. Харисиjадис. Jедан недовољно запажен препис Jеротиjа Рачанина. – Прилози за
књижевност, jезик, историjу и фолклор, књ. 35, св. 3-4, Београд, 1969, 236-237.
11 М. Бошков, Хронографи и писарска традициjа Рачана, с. 375.
12 М. Харисиjадис. Jедан недовољно запажен препис Jеротиjа Рачанина, с. 239.
13 Л. Стоjановић. Стари српски записи и натписи. 1. Фот. изд. Београд, 1982, № 2051, № 2054.
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грамотност. Книгата съдържа не само граматически правила, но мъдри изречения,
четива и поетични образци и има важно значение за сръбското просвещение.
Делото на Христофор Рачанин, който е автор на повече от 10 ръкописа, се
смята за добре запазено14. Той е известен като книжовник, който богато украсява
своите ръкописи и тази страна от неговата дейност е проучена от М. Харисиядис15.
М. Бошков разглежда като негови ръкописи, сходни по воден знак и оформление,
сборниците IХ.Н.23 (Š 26) и IХ.Н.9 (Š 13) от 1667 г., съхранявани в Народния музей –
Прага16. Тези ръкописи вероятно са писани в манастира Рача. Ръкопис IХ.Н.23 е
датиран според водни знаци в третата четвърт на ХVII в. Отбелязвам това, тъй като е
съществен факт в по-нататъшното изложение.
В ръкописите на рачанските книжовници е запазена една особено интересна
група съчинения с български произход, съставени от кратки въпроси и отговори,
принадлежащи към т.нар. еротапокритичен жанр17. Преведени и компилирани в
периода от края на IХ до ХIV в., те получават широко разпространение както в
южнославянски, така и в руски ръкописи през Късното Средновековие. В поголямата си част въпросо-ответните текстове имат разяснителен характер – те
тълкуват библейски имена и събития в алегоричен план. Те вероятно са служили в
процеса на усвояване и утвърждаване на основни християнски догми и, съответно –
за нуждите на средновековното образование18.
На първо място сред еротапокритичните съчинения с катехитична функция
може да се постави Тълкуванието на евангелските притчи под формата на въпроси и
отговори. Структурата на текста се състои от евангелски цитат (без въвеждащ израз
или дума), няколко въпроса към този цитат (които започват с въпросително
местоимение “кой”, “какво”) и кратки отговори (понякога въпросите са изпуснати, те
се подразбират от отговора). Съчинението има два старобългарски превода, които са
извършени в много ранна епоха: първият, с характер на компилация от няколко
източника – вероятно през IХ-Х в., а вторият – около средата на Х в. Те са известни
по над 50 преписа в български, сръбски, руски и южноруски ръкописи. Вторият
превод, включващ 19 евангелски притчи, възхожда към гръцки първообраз, който
представлява съкращение от въпросите и отговорите на Атанасий Александрийски,
известни под заглавие “Речи и тълкувания върху евангелските притчи” (грц. ÑÞóåéò
êáp Uñìçíåqáé ðáñáâïë™í ôï‡ Cãßïõ åáããåëßïõ)19. Най-ранните образци от този
превод са запазени в преписи от ХII-ХIV в. (четириевангелие № 1, ф. 381, РГАДА,
Москва, от ХII в.; Берлински български сборник № 48 от Държавната библиотека –
Берлин, от нач. на ХIV в.; Лаврентиев сборник № F. I. 376, ф. 560, Руска национална
библиотека, Санкт Петербург, 1348 г. и др.), с заглавие и начало: 
yC .
  . c.    § ¶ T  ¶  w      .
  
 . w  ©   . O. !  ". ..

14 М. Бошков. Хронография и писарска традиция Рачана, с. 383.
15 М. Харисиjадис. Jедан недовољно запажен препис Jеротиjа Рачанина, с. 238; Христофор
Рачанин, преписивач и илуминатор рукописа. – В: Зограф, 3, Београд, 1969, 34-38.
16 М. Бошков. Хронография и писарска традиция Рачана, с. 383-384.
17 А. Милтенова. Erotapokriseis.Съчиненията от кратки въпроси и отговори в старобългарската
литература. София, 2004.
18 В. Гюзелев. Училища, скриптории, библиотеки и знания в България, през ХIII-ХIV век. С.,
1985, 45-47.
19 А. Милтенова. Erotapokriseis.Съчиненията от кратки въпроси и отговори, 93-94.
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По отношение именно на втория превод на Тълкуванието на евангелските
притчи може да се обособи една самостоятелна група преписи, която е свързана с
дейността на книжовниците от манастира Рача през Късното Средновековие. Те са
следните: 1) в сборник, писан от Кириак Рачанин в 1649 г., № 49 от Университетска
библиотека “Светозар Маркович”, Белград; 2) в сборник (Êíèãà öâåò¥ äàðîâàí·¬ìü),
писан от Христофор Рачанин, от третата четвърт на ХVII в. № IХ.Н.23 (Š 26) от
Народния музей – Прага; 3) в сборник (в чийто състав най-голямо място заема Êíèãà
öâåò¥ äàðîâàí·¬ìü) от ок. 1679 г., писан също от Христофор Рачанин, Oct. Illyr. Serb. 1
от библиотеката Сечени в Будапеща20; 4) в сборник от последното десетилетие на
ХVII в., вероятно писан от Максим Рачанин, № IХ.G.2 (Š 28) от Народния музей –
Прага21. Идентичен текст на Тълкуванието на евангелските притчи в сходно
обкръжение се съдържа в два по-ранни сръбски ръкописа: в Йеловичкия сборник от
ХVI в., № 428 от САНУ – Белград и в сборник (номоканон и други статии) № IХ.Н.16
(Š 19) от Народния музей – Прага, писан от Велко Попович в 1646 г., които
предположително са свързани по генеалогия с ръкописите на рачанските
книжовници.
При сравнение между текстовете се установява, че споменатите преписи
възхождат към архетип, близък до този в Лаврентиевия сборник от 1348 г., създаден
по поръка на цар Иван Александър за семейството му22. Измененията в сръбската
традиция се състоят главно в отделни парафрази и добавки към тълкуванията. При
голямата подвижност на жанровата форма ‘въпрос-отговор’, това е често срещано
явление. Както отбелязва А. Кациба в своето изследване на Будапещенския сборник
Oct. Illyr. Serb. 1, Христофор Рачанин внася две допълнения към Тълкуванието на
евангелските притчи: за цената, която получава Юда за предаването на Христос ( #
$   %  
  %) и един текст-тълкувание на алегоричния образ на
мирозданието в навечерието на Второто пришествие (T&. " ¬T& "  '
 N.      ). Първият въпрос и отговор се съдържа във версията на
въпросо-ответното съчинение “Разумник” под заглавие (wB& § T& §   (напр. в
преписа в сборник IХ.H.21 от ХVI в., Народен музей – Прага, л. 115а-118а и други
сходни с него преписи). Вторият текст вероятно представлява парафраза на
пророчествата на Лъв Мъдри, които се разпространяват в сръбски ръкописи през ХVХVII в.23.
Към ранните старобългарски съчинения, съставени от въпроси и отговори, се
отнася паметникът “Устроение на [светите] слова”24, възникнал вероятно около края
на IХ-Х в. Съчинението има характер на катехитичен текст, предназначен за
усвояване и упражняване в християнската вяра. Уводните въпроси и отговори
представляват тълкувания на същността на Бога-Слово и на триипостасността на
20 A. Kacziba. Budimpeštanski rukopis Hristofora Račanina. Szeged-Segedin, 1999.
57-62.
21 М. Бошков. Хронография и писарска традиция Рачана, 385-394.
22 К. Куев. Иван-Александровият сборник от 1348 г. София, 1981, 392-404.
23 В. Тъпкова-Заимова, А. Милтенова. Византийските пророчества на Лъв Мъдри в
българската и в сръбската книжнина. – В: България и Сърбия в контекста на византийската
цивилизация. Сборник статии от българо-сръбски симпозиум 14-16 септември 2003, София.
София, 2005, 293-311.
24 А. Милтенова. Erotapokriseis.Съчиненията от кратки въпроси и отговори, 160-199.
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Светата Троица. Те включват освен това изброяване и разяснение на основни
християнски символи – на тетраморфите и на Божиите имена. В увода е използвана
структурата на каталог, снабден на места с кратки пояснения и позовавания на
Свещеното писание. По-нататък са групирани въпроси и отговори, посветени на
Въплъщението на Словото и неговата хронология. Останалите въпросо-ответни
текстове се обединяват от едни общ белег – назоваване на собствени имена на лица и
названия на места, свързани с библейската история. Имената са снабдени с
обяснения, които сближават паметника с някои раннохристиянски компендиуми –
напр. с “Хипомнестикон”, приписван на Йосиф Християнин25. Към края на
“Устроение на [светите] слова” са включени въпроси и отговори за църковните
тайнства (напр. за произхода на мирото, за кръщението и пр.), за имената на светите
мъже, родени с Благовестие, за имената на жените-мироносици и т.н. Най-ранният
фрагмент от съчинението е от ХII в. (в апостол от манастира “Св. Екатерина” на
Синай, № 39), а най-ранните пълни преписи са запазени в сръбски ръкописи от ХIIIХIV в. (в Cod. Slav. 12 от Австрийската национална библиотека във Виена, в
Драголовия сборник № 651 от Народната библиотека в Белград и др.). В ръкописите
на рачанските книжовници съчинението ми е известно единствено по препис в
сборника на Кирияк Рачанин от 1649 г., № Рс 49,Университетска библиотека в
Белград, л. 6а-10а. Въпреки някои пропуски и преосмисляния, текстът е запазил
структурата и четенията на ранния архетип. Трудно е да се установи откъде
съставителят на сборника е почерпил произведението; тук ще отбележа, че текстът
има известни сходства с една част от композицията от въпроси и отговори, поместена
в сборник (номоканон и други статии) от 1646 г., № IХ.Н.16 (Š 19) от Народния музей
– Прага, писан от Велко Попович26.
Друго въпросо-ответно съчинение, често преписвано от рачанските писари, е
т.нар. “Разумник”. Възприето е мнението, че произведението има оригинален
български произход и е възникнало през периода от края на Х-ХII в. То обединява
въпроси и отговори, посветени на устройството на вселената, създаването на
видимия свят и на човека. Общо около 40-те известни преписа на “Разумник” се
разпределят в няколко версии. Първата от тях, т.нар. “същински Разумник”, е позната
по най-ранни преписи от ХV-ХVI в. (напр. в сборник № 12/38 от сбирката на В.
Григорович, Научна библиотека “А. М. Горки”, Одеса; в Беляковски сборник № 309,
НБКМ – София и неговото копие № 17 от сбирката на Центъра за славяновизантийски проучвания “Ив. Дуйчев” и др.) 27.
Отделно разклонение, възхождащо към “същински Разумник”, но с черти на
сръбска преработка (парафразиране, подмяна на лексика и пр.), представляват
преписите в ръкопис № IХ.Н.21 (Š 12) от Народния музей в Прага, от първите
десетилетия на ХVI в. (част първа, въпроси 1-37, публикувани от И. Поливка28), в
сборник № 53 от Народната библиотека в Белград, от третата четвърт на ХVI в., в
сборник № 49 от УБ – Белград, 1649 г., писан от Кириак Рачанин, в ръкопис № 3.II.9
25 А. Милтенова. “Хипомнестикон” на Йосиф Християнин, съчиненията на Йосиф Флавий и
славянските еротапокритични текстове. – В: ...  
     
  . Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител.
София, 2005, 30-43.
26 Вж. приложението.
27 А. Милтенова. Erotapokriseis.Съчиненията от кратки въпроси и отговори, 237-246.
28 J. Polivka. Opisi i izvodi iz nekoliko jugoslavenskih rukopisa u Pragu. – Starine, 21, 1889, 208211.
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(каноник – часослов и поучения) от сбирката на Р. Груич, МСПЦ – Белград от 1698
г., писан от Йеротей Рачанин и в препис-извлечение от ръкопис от Патриаршеската
библиотека в Сремски Карловци, публикуван от Ст. Новакович, без датировка29.
Текстът се разпространява под заглавие (w w T& w   с начало:  
&  )   ,     . Изброените преписи имат общи места с текста,
публикуван от Й. Иванов според Ловчанския сборник от ХVI в.30, но с разместване на
последователността на въпросо-ответните единства и с редакционни различия31.
Съдържанието на въпросите и отговорите (35-37 на брой) е разнообразно –
както старозаветно, така и новозаветно. В края са поместени въпроси от беседата на
св. Атанасий с княз Антиох. Новаковичевият препис има по-съкратен вид. При
проследяване на формалната структура на въпросите и отговорите се забелязва, че
водещи са първите събития, случили се в началото на световната история: първото
Слово, излязло от Божиите уста и първото действие на Бога. Следват въпроси и
отговори за първото жертвоприношение, за първия пастир, за първия орач, за първата
молитва към Бога и т.н. Господстващият модел на “началото”, на “първото”
(“първия”) проличава от високата честота на употреба на тези лексеми (и на
производните от тях) в разглежданите текстове – те се срещат в повече от половината
въпросо-ответни единства. Към тях може да прибавим и сродните по семантика
глаголи “  ” (създаде) и “w ” (изнамери), които също имат висока честота
на употреба. Обединяването на микро- и макрокосмоса е представено в универсален
симетричен модел, аналогичен на “световното дърво”: " T T  ** §    a* 
) "       *   O "    *,     "
  w#°  § ))   ¬  ") w#°  "  U )# w#°  #°" , , ¶ U*
 #°  " ° * )          ) #    
 * # 
  " 
 °%
* Й. Иванов предполага, че подобна
представа за устройството на вселената възхожда към Тайната книга и апокрифа за
Тивериадското море32. Той посочва също така, че тази част от “Разумник” има
паралел в латински текстове. Приликата между славянската традиция на версията
“Слово за небето и земята” и латинските текстове е забелязана още от Р. Нахтигал33.
Той се позовава на публикациите на П. Майер34 и Ив. Жданов35, за да обоснове
хипотезата, че архетипът на съчинението (който той реконструира въз основа на
Новаковичевия препис) е свързан с латински източник. Тъй като съм разгледала
въпроса по-подробно на друго място36, тук ще посоча, че съществуват паралели на
29 Ст. Новаковић. Примери књижевности и jезика старога и српскословенскога. Београд, 1904,
442-443.
30 Й. Иванов. Богомилски книги и легенди. София, 1925, 259-264.
31 Детайно съпоставка на текстовете в: А. Милтенова. Erotapokriseis.Съчиненията от кратки
въпроси и отговори, 425-449.
32 Й. Иванов. Богомилски книги и легенди, 269-270.
33 R. Nachtigal. Ein Beitrag zu den Forschungen über die sogennante “Бесда трех святителей”. –
Archiv für slavische philologie, 24, 1902, 321-329.
34 P. Meyer. Joca monachorum. Texte du VIe siécle (?) écrit au VIIIe. – Romania, 1, Paris, 1872,
483-490. Без да привеждам пълния цитат, ще отбележа началото на латинския текст: Quis prima
ex Deo procaesuit? Verbum. (с. 485).
35 Ив. Жданов. Беседа трех святителей и Joca monachorum. – ЖМНП, ч. 279, 1892, 1, январь,
157-194.
36 А. Милтенова. Erotapokriseis.Съчиненията от кратки въпроси и отговори, 63-66, 243-244.
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разглеждания текст от “Разумник” с Диалозите на Адриан и Епиктет и на Соломон и
Сатурн37, но вероятно те се дължат на гръцката традиция, която лежи в основата им.
Текстологическите особености на сръбските преписи, свързани с дейността на
рачанските книжовници, не дават основание да се установи нов превод на въпросите
и отговорите спрямо по-ранната българска традиция (напр. цитираните преписи в
Григоровичевия сборник и в Ловчанския сборник) – най-малко от латински; по-скоро
различията свидетелстват за нова редакция на старобългарския “Разумник”,
възникнала в сръбска среда.
Както българските, така и сръбските преписи на “Разумник”, включително
тези, които имат връзка с манастира Рача, са запазили ясни следи от допълване на
славянска почва – с подчертано съзнание за самостойност на славянската култура и
книжовност:
Прага IХ.Н.21:   °w  #) #c& )  ) ,   O& )  #) 
w&, vR&.
Белград Рс 53:   w #")  #) ) *    )  #)
 wA  .
Новакович: !  w #" )  #). - ) . /   ). !v
$ $.
Груич З.II.9: ”  1"  #) )  *   w #"T)
 #)*  °) *   ° ) °w  v2 *
Изобретяването на писмеността в старогръцката митология се приписва на
Хермес (тук Меркурий), поради отъждествяването му с египетския бог Тот, т.е.
налице е една твърде старинна традиция. Й. Иванов с основание предполага, че
добавката, направена в първообраза на “Разумник”, е дело на български книжовник и
че е ваправена не по-късно от ХI-ХII в. Безспорно рачанските книжовници следват
традиция, която възхожда към много по-стари образци. В тази насока привлича
вниманието един пасаж в летописа в ръкопис IХ.H.9 (Љ 13), писан от Христофор
Рачанин, който гласи: 3 U &s5  
   &  v N $  $N,
1"  ¬N #  ¬&*  % #" N ¶ 
» wD  #  1 
38
 *
&N  N* (л. 121б) .
Съчиненията от кратки въпроси и отговори в ръкописи, свързани с дейността
на сръбските книжовници от манастира Рача през ХVII в. и началото на ХVIII в.,
добре показват приемствеността в балканските сборници със смесено съдържание от
Късното Средновековие като цяло. Тази приемственост продължава в наследилото
Рача средище Сент Андрей, където в преписвачите съхраняват характеристиките,
темите и жанровите форми на средновековната книжнина дори до средата на ХVIII в.

37 Kemble, J. Anglo-saxon Dialogues of Salomon and Saturn. London, 1848, 212-214. Приема се,
че в основата на диалозите стоят съчинения на св. Салоний Гентски (V в.): In parabolas
Salomonis expositio mystica (PL, 53, 967-993); In Ecclesiasten expositio mystica (PL, 53, 993-1012),
които възхождат към гръцки първообрази.
38 J. Vašica, J. Vajs. Soupis staroslovanských rukopisů Národního musea v Praze. Praha, 1957,
313—314.
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Приложение 1
Археографски данни за ръкописи, свързани с имената на рачански
книжовници или с тяхната продукция, в които са включени съчинения от кратки
въпроси и отговори:
1. Сборник от първите десетилетия на ХVI в. (л. 3-27 и л. 32-193) и от ХVII в.
(л. 1-2 и 28-31)39 IХ.Н.21 (Š 12, “Синаксар”) от Народния музей в Прага, ресавски
правопис, сръбски по произход.
Л. 115а–118а: (wB& w T& w  ° .     1   .
    . "      '.40. Въпросите общо са 63,
като се състоят от две части: първата част завършва с въпрос 37, а след това са
присъединени още два въпроса от Въпросите на Анастасий към Антиох. Тези от
първата част се отнасят към ветхозаветната история. Втората част – 40 въпроса –
механично присъединена към предишната, представлява въпросо-ответно съчинение,
преведено в състава на стишния пролог през ХIV в. (3 *  "    §
  i 1 "  *¬*    w   . 3T* #  
* §U* *   i       
*) След 54 въпрос
започва новозаветната история. В края са вмъкнати два въпроса (60 и 61) от
тълкуванията на евангелските притчи.
2. Сборник от третата четвърт на ХVI в., № 53 от НБС – Белград, вероятно
босненски по произход, но със следи от западнобългарски протограф41.
Л. 126б-130а: ( w 
w   *  wc* Нач.:      1 

  *     *       '*  .# 
 
 * Край:      °" ) '* 6  "B  D  °" ) ' 
  
#  

   *
*    c&  * ) "   w6) 1  
1D1* )   )      *
3. Сборник от ХVI в. (Йеловички сборник), № 428 от САНУ – Белград,
сръбски по произход42.
Л. 80а-86а: 7  a w%  # # # T ")%* T
§U*
Нач.: 3T*  T  P* §U†* * Компилацията включва повече от 90
въпроса и отговора, в които влизат части от въпросо-ответните съчинения
“Разумник”, “Въпроси на св. Ефрем”, “Изправление за Новия завет”, “Устроение на
[светите] слова” и др.
Л. 121а-124б:   °)  ) ). Нач.:   F .
§  T   .  T " N. " ¬T  T . " ¬T    . " *
# . Текстът съвпада с този в № IХ.Н.23 (Š 26), ХVII в., от Народния музей – Прага,

39 М. Гроздановић-Паић. Ново датирање српских ћирилских рукописа Шафарикове збирке у
Прагу, с. 455.
40 J. Polivka. Opisi i izvodi iz nekoliko jugoslоvenskih rukopisa u Pragu. – Starine, 21, 1889, 208211.
41 Љ. Штављанин-Ђорђевић, М. Гроздановић-Паjић, Љ. Цернић. Опис ћирилских рукописа
Народне библиотеке Србиjе. Београд, 1986, 117-120.
42 Д. Богдановић. Инвентар ћирилских рукописа у Jугославиjи (ХI-ХVII века). Београд, 1982,
№ 307; Б. Ковачевић. Архив Српске академиjе наука у Београду. Збирка рукописа и старих
штампаних књига. – Архивист, 3-4, 1957, Додатак, IХ, 105-198 (CXCVIII).
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с тази разлика, че четиринадесета притча е сведена до един израз43.
Л. 125а-127а: ( w  
)  * Нач.: 9w   c* 
T 
   " 
# * # #  c*  *
4. Сборник от Патриаршеската библиотека в Сремски Карловци, сръбски по
произход. Хронологията му не е посочена, но според езикови белези не би могъл да е
по-ранен от края на ХVI-ХVII в. Не е известно къде се намира днес44.
Л. ? ( w 
w   * Нач.:      )   *
§*     *
5. Сборник от 1646 г., № IХ.Н.16 (Š 19) от Народния музей – Прага, ресавски
правопис, сръбски по произход45. В ръкописа е запазена приписка на Велко Попович,
родом от “#   ° §  T& ”, който е работил в Сент Андрей.
Сборникът съдържа номоканон, летопис, апокрифи, физиолог, поучителни слова,
жития и др.
Л. 162а-162б: : 6 ' %
T* Нач.: ;       ¶'D
T* § U*  ** ¬F*  * D  ° L& *¶*  *  a    *5s* 3wT* w ¬F **
° % ' 6 #d * #'6 N,   ¬T* §U* 7 F   ° )" " T<~
Л. 185а-187б: (B C& =$  *** (B *s* Нач.: 3T* ¬   "
"   a* §  ¬# C c " "     )  # ")
)
  a  D #N* Край:   ¬T   ""°     *   N ¬T
°  D*   wa D w N  N °* )  N) B<~ Текстът представлява
един от вариантите на “Разумник”, с основен препис в сборник № 29 от манастира
Савина, ок. 1380 г.46.
Л. 287б-289а:  ¬  °C  C  . Нач.:    D §
T   .     .  ¬T ". N. " ¶ T . " ¶ wO
. " *° # . Край:   . %°.  #D T&  6 #
D"   .47.
Л. 289а-291а: 3  §  a %  >  6 >  D* Нач.: 3T*
 )D  T 
  ° * § U* * #D N
  T   °  *
Край: 3T* " ¬T T °   ° 
1c  
    ° * §U* #D 
)T #) ° " # 
'  T T   ) .48.

43 A. Kacziba. Budimpeštanski rukopis Hristofora Račanina. Szeged-Segedin, 1999, p. 61.
44 Ст. Новаковић. Примери књижевности и jезика старога и српскословенскога. Београд, 1904,
442-443.
45 J. Vašica, J. Vajs. Soupis staroslovanských rukopisů Národního musea v Praze. Praha, 1957,
331–344, N 151; К. Куев. Иван-Александровият сборник от 1348 г. С., 1981, с. 394.
46 Д. Богдановић. А. Милтенова. Апокрифният сборник от манастира Савина от ХIV в. в
сравнение с други подобни южнославянски ръкописи. – Археографски прилози, 9, Београд,
1987, 7-30. Близък до него е преписът в 1409 г. в сборник № 828 НБ – Белград, писан от поп
Прибил, изгорял по време на Втората световна.
47 Текстът е публикуван в разночетения спрямо ръкопис IХ.G.2 от същата сбирка в: J. Polivka.
Opisi i izvodi iz nekoliko jugoslоvenskih rukopisa u Pragu. – Starine, 21, 1889, 212-214.
48 Статията има общи въпроси с “Устроение на [светите] слова”. Вж. А. Милтенова.
Erotapokriseis. Съчиненията от кратки въпроси и отговори в старобългарската литература, 382421 (Приложение 2).
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6. Сборник от 1649 г., № 49 от Университетска библиотека “Светозар
Маркович”, Белград49. Ръкописът е писан от Кириак Рачанин, първият известен по
име писар от Рачанската школа. Ръкописът съдържа летопис, номоканон, правила на
св. Василий Велики и пр.
Л. 4б-6а: ( w T
  * Нач.: w     1 
 * (    *    *   '  **# 
 
 * — "   § * !  ¬T T ** — "  T  % )  sD* —    *
Край: !
  ")      °" ) '* /6  "     °" ) '

   #  
 " 
 * 7

 

 °"   *    c  *  " °  w61  ° 
1D1* ) 
B*  L
L N*
Л. 6а-10а: #D $ $    #C&  ## #  O& # .
3   §. Нач.: E#  c&.      » #  ## #
3   c&      ). 3 .  c&    . #  °## #° %
   . 3  , °#1T& % T&% R&   . Край: T& "  ) %
° #. vw . §   %. G1  ) B&  L&  .
Л. 9а-13а: H $ 3  ¶w °    vC& a   . Нач.: 
  D § T   .     .  ¬T ". N. Край: !
1U ° N * *  ° *   1U ** y#  *   d*   ¶1  ° 1
   T* °¶ T ¶ T *
%
6 %
" %  1"   * )
 ) B   wN*  *
Л. 13а-15б: H $ F   w%  C ## T "'D°%* wT
§ * Нач.: 3wT  T  P §U* N   1' ) '  6)  )a
 " #  ¬°  * Край: N     ' #)   % 
°
" *  N #) 
    * #D " 1 )       
  *  N 
) U *F   '  C D T&     N*
Л. 15б-18б: #D # # #  w   ° % a ¶1 a  *
Следва продължение на горните въпроси и отговори (от типа на “Разумник”)50.
7. Сборник от 1698 г. № З.II.9 от сбирката на Р. Груич, МСПЦ – Белград51,
писан от Йеротей Рачанин.
Л. 231а-234а: Без заглавие. Нач.:      )   a*   
 * "       '   # 
   * Край: 6
  * "     °" ) ', ”    #  
°  *


 *  ¬  c   " °  6)* ° N  )D)* )  ) B  
N,  O{
8. Сборник от третата четвърт на ХVII в. № IХ.Н.23 (Š 26) от Народния
музей – Прага, ресавски правопис, сръбски по произход52. Ръкописът, писан от

49 Д. Богдановић. Инвентар ћирилских рукописа, № 325.
50 Предавам съдържанието на въпросите и отговорите според текста, предоставен ми от Ирина
Кузидова, за което й благодаря.
51 Д. Богдановић. Инвентар ћирилских рукописа, № 478.
52 J. Vašica, J. Vajs. Soupis staroslovanských rukopisů, 367-373, N 156.
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Христофор Рачанин53, е сходен по състав с Oct. Illyr. Serb. 1 от Сечени.
Л. 174б-177б:    U     ). Нач.: "   D §
¶ T  ¶ O. " ¬T ¶ T. . " ¬T O. . Край:  ) # " .
 #   " .
9. Сборник от ок. 1679 г. Oct. Illyr. Serb. 1 от библиотеката Сечени в
Будапеща (Országos Széchényi Kőnyvtár, Kézirattár), ресавски правопис, сръбски по
произход. Ръкописът принадлежи на Христофор Рачанин54.
Л. 80б-82а:    )  ) ). Нач.:    D §
¶ T  ¶ O. " ¬T ¶ T. . " ¬T O. . Край:  ) # " .
 #   " .
10. Сборник от ХVI-ХVII в., № 471 (312) от Народната библиотека – Белград,
сръбски по произход, писан от йеромонах Сава55. Унищожен по време на Втората
световна война. Според А. Кациба вероятно е близък до текстовете на Христофор
Рачанин56.
Л. 100-101:   )  ). Нач.:     §
i     .  ". /. " i  . .
11. Сборник от ХVII в. № IХ. G. 2 (Š 28) от Народния музей – Прага,
ресавски правопис, сръбски по произход57. М. Божков доказва, че този ръкопис
принадлежи на перото на книжовника Максим, един от последните познати по име
писари от школата в манастира Рача58.
Л. 165б-167а: (    § yC °" . Нач.:   D §
T  ¶  .  D  ° . Край:  1# '  ). #¬ 
T  )' yU#'.      °  #¬U. T °  w 
.59.
Приложение 2
“Слово за небето и земята” по непубликуван препис в сборник № З.II.9 от
сбирката на Р. Груич, МСЦП – Белград, от 1698 г.
w
(л. 231а) ( w T
  {
     )   a*     * "     
 '   #     * § " ’  §    T T ** § "  T  %
)    §    a* § " T T  * §    a*  ) "    
  *   O "  || (л. 231б)  *,     "   w#°  § ))
  ¬  ")
w#°  "  U )# w#°  #°" , , ¶ U*  #°  "

53 М. Бошков. Хронографи и писарска традициjа Рачана, 369-370.
54 A. Kacziba. Budimpeštanski rukopis Hristofora Račanina, 2-6.
55 Љ. Стоjановић. Каталог Народне библиотеке у Београду. Београд, 1903 (фот. изд.

1982),
309-312.
56 A. Kacziba. Budimpeštanski rukopis Hristofopra Račanina, p. 61.
57 J. Vašica, J. Vajs. Soupis staroslovanských rukopisů, 261-263, N 128.
58 М. Бошков. Хронографи и писарска традициjа Рачана, 385-394.
59 J. Polivka. Opisi i izvodi iz nekoliko jugoslоvenskih rukopisa u Pragu, 212-214.
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Анисава Милтенова
ДЕЛА САЧИЊЕНА ОД ПИТАЊА И ОДГОВОРА У
РУКОПИСИМА РАЧАНСКИХ КЊИЖЕВНИКА
У раду се износе подаци о распрострањености дела сачињених од кратких
питања и одговора у зборницима које су писали српски духовници у манастиру Рача
на реци Дрини и у Сентандреји током XVII и XVIII века. Посматрани су споменици
"Тумачење јеванђеоских прича", "Стварање (светих) слова", "Разумник" и његова
варијанта "Слово о небу и земљи" тако што су на основу текстолошке анализе
вршене претпоставке о њиховом пореклу. У прилогу су дате археографске потврде за
једанаест рукописа у којима су очувани еротематски текстови, као и један необјављен
препис "Слова о небу и земљи" у рукописном зборнику № 3.II.9 из збирке Р. Грујића,
МСЦП – Београд, 1698, који потиче од Јеротеја Рачанина.
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ДРУШТВЕНО-ИСТОРИЈСКИ ПРИСТУП ПРОУЧАВАЊУ
ПРОМЕНЕ СТАВОВА ПРЕМА БОГОСЛУЖБЕНИМ ЈЕЗИЦИМА
И УТИЦАЈ СТАВОВА НА ПРОМЕНУ ОВИХ ЈЕЗИКА
Апстракт: Након увода, у коме се износи ситуација паралелне употребе два
језика у богослужењу у Српској православној цркви и постојање мноштва ставова
према оваквој ситуацији, у раду се посматра промена ставова према богослужбеним
језицима у Српској и Руској православној цркви са становишта теорије ставова
према језику, настојањем на употреби друштвено-историјског приступа променама
у богослужбеним језицима и промена самих ових језика.
Кључне речи: ставови према језику, богослужбени језик, промена ставова
према језику, друштвено-историјски приступ проучавању промена богослужбеног
језика и ставова према њему, језичко планирање.
Увод
Ситуација паралелне употребе црквенословенског и савременог српског
језика у православним храмовима траје већ више од једног века. Таква је ситуација
необична ако имамо у виду принцип језичке економије, већ утврђен у лингвистици
(в. Бодуен де Куртене 1988, 89; Бугарски 1995, 140), па нас је навела на истраживање
ставова према богослужбеном језику, како савременог српског, који се користи све
више, тако и црквенословенског (прецизније рускоцрквенословенског, јер се ради о
руској редакцији словенског језика), који је у богослужбеној употреби од тридесетих
година осамнаестог века. Такође је занимљива и чињеница да је у богослужбеној
употреби у Српској православној цркви (у даљем тексту СПЦ) трећи језик –
српскоцрквенословенски, био најдуже у употреби, док се данас више готово и не
помиње.
Будући да је и у Руској православној цркви (у даљем тексту РПЦ) било
промена богослужбеног језика кроз историју, мада не у смислу преласка на други
језик као код нас, него у смислу промене у самом језику, тачније, у богослужбеним
књигама, истраживали смо и ставове према богослужбеном језику припадника ове
Цркве. Иако у РПЦ не постоји званична дозвола коришћењa савременог (руског)
језика у богослужењима, било је покушаја да се то учини, што је оправдавано
различитим ставовима, нарочито у периоду пре Октобарске револуције.
Ставови према богослужбеним језицима и у једној и у другој Цркви веома су
бројни. То су ставови за превођење или против превођења црквенословенског на
савремене језике (руски или српски), изношени најчешће у виду полемика с једне
стране бранилаца црквенословенског, а с друге – заговорника превођења и
избацивања црквенословенског језика из богослужбене употребе. Они су
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систематски и хронолошки већ обрађени1, тако да их овде нећемо износити, будући
да се могу наћи у наведеној литератури о томе. Мишљења која представници ових
двеју група износе јесу материјал на једној скали (в. слику)2 која иде од строгог
чувања црквенословенског језика, преко његовог мењања и спорадичног и умереног
коришћења српског/руског језика у богослужењу, па до потпуног преласка на
савремене језике и избацивања црквенословенског из богослужбене употребе.
иновирање норме
црквенословенског
језика
црквенословенски
језик

паралелна
употреба цсл и
савременог језика

савремени језик

Слика: Оријентациона скала приказивања ставова према богослужбеним
језицима СПЦ и РПЦ
Са становишта теорије ставова према језику
Познато је да је истраживање ставова важно првенствено због изграђивања
одређене језичке политике и језичког планирања, као и то да је мењање ставова веома
важан део формалне или скривене агенде језичког планирања (в. Baker 1992, 5),
нарочито када је у питању језик који се бори за опстанак (в. опширније БајићКончаревић 2005, 363-364). Мислим да већ можемо рећи да се црквенословенски
језик данас помало бори за опстанак. Језичка политика по питању богослужбеног
језика код нас не постоји, јер се свештенослужитељи сами слободно одлучују на ком
ће језику богослужити. Истина, многе богослужбене књиге нису преведене на српски
језик. Али, то су књиге које се користе ређе. Оне које се најчешће користе преведене
су и у веома широкој су употреби, тако да онај ко на богослужења не долази тако
често готово да неће више ни чути црквенословенски језик или ће га чути у мањој
мери него српски стандардни језик. То наравно зависи од храма до храма, односно,
управо од тога који се од ова два језика у одређеном парохијском храму или
манастиру преферира, а тиме и више користи.
Ставови према језику су "урасли у друштвени контекст", и "уз сву своју
карактеристичну постојаност ипак се мењају током времена, учествујући у ширим
друштвеним променама" (Бугарски 1996, 107). Из овог разлога, изучавање историје
ставова према језику, аналитичка евалуација и интерпретација узрока промене (в.
Baker 1992, 98) у нашем случају (као и уопште) веома је занимљива. Овај приступ, тј.
приступ историјске анализе јесте најважнији комплементарни приступ промени
ставова поред социјално-психолошког. Први приступ истражује друштвене узроке
промене ставова, док други више обраћа пажњу на индивидуалне промене или
промене ставова неке мале групе људи (Baker 1992, 99). Треба знати, међутим, да је
улога историјских фактора у формирању и мењању ставова једно недовољно
1 В. Кончаревић 1996, Кончаревић 1997, Бајић 2004. и Бајић-Кончаревић 2005. - за ставове
према богослужбеним језицима у СПЦ и Балашов 2001. за исте ставове у РПЦ.
2 У графичком приказу користимо скраћеницу цсл за црквенословенски и бсл за богослужбени.
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покривено подручје у социолингвистичким истраживањима (в. Ryan and Giles 1982,
164). У случају богослужбеног језика СПЦ и РПЦ, кроз овај рад покушавамо да га
покријемо, нарочито зато што у СПЦ за тим постоји и реална потреба, изграђивање
језичке политике, које до сада није постојало.
Најпре ћемо поновити и проширити већ утврђене законитости које се тичу
промена ставова према неком језику (в. Бајић-Кончаревић 2005, 364), додајући након
сваке од ставки пример или претпоставку која је у вези са променом ставова према
црквенословенском или српском стандардном језику у функцији богослужбеног
језика.
• Обично се теже прихвата промена која се намеће него она за коју постоји
слобода избора. Тако је за наметнуту промену српскословенског у рускословенски
код нас с једне, као и промену богослужбених књига у Русији (о томе в. ниже) с
друге стране – требало дуже време, поготово у појединим местима или подручјима.
Сада, када слобода избора богослужбеног језика код нас постоји, прихватање
промена је неосетно и безболно.
• Промене се, по правилу, јављају полако и постепено. Доказ за ово имамо у
томе што стање употребе два богослужбена језика код нас траје релативно дуго, тако
што се делови који су преведени на српски језик убацују у богослужбену употребу
полако, из године у годину, у зависности од тога кад се која богослужбена књига
преведе, кад је који храм или манастир набави, навикне се на њену употребу и сл.
• Промена се лакше јавља када помаже некој друштвеној интеграцији, тј.
када, прихватањем неког става према језику, људи лакше бивају примљени у
заједницу којој теже. У зависности од тога да ли неки верник тежи интеграцији са
монашком заједницом у којој се више употребљава црквенословенски богослужбени
језик, на пример, или са неком парохијом у великом граду која преферира српски
стандардни језик у богослужбеној употреби - он ће имати позитиван или негативан
став према једном или другом богослужбеном језику. Исти пример може да се
примени и на следећу ставку у вези са променом ставова према језику.
• Када друштвена, политичка, економска и културна околина подржава
неки језик, и став према њему ће се вероватније и брже променити у позитивном
смислу.
• Учењем неког језика може се променити став према њему, поготово ако
се у установи у којој се учи негује позитиван став према том језику (утицај школе).
Ово важи само за учење црквенословенског језика и сматрамо да је можда и
најбитнији услов неговања позитивног става према овом богослужбеном језику.
Међутим, и негативан став према неком језику може да се формира управо учењем
тог језика. На пример, учење црквенословенског језика за ученике богословија може
да представља и непотребан терет уколико они сматрају да треба прећи на употребу
српског стандардног језика у богослужењу, или уколико је настава овог језика
неквалитетна.
• Више знања о култури, друштвеној организацији, политици и образовању
народа носиоца одређеног језика, може да промени став према том народу, а тиме
и према његовом језику и обрнуто. У нашем случају, овде би одлучујућу улогу за
јачање позитивног става према црквенословенском језику одиграло, у ствари,
познавање историје нашег народа и историје Цркве, затим познавање обима и
садржаја богослужбених књига и сл. Такође, ако неко, на пример, има негативан став
према Србима или Русима као народу, а члан је једне од ових Цркава, преферираће
црквенословенски језик као ''неутралнији''.
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• Чешће коришћење неког језика може променити став према њему у
позитивном смислу. С овим у вези је чешће присуствовање на богослужењима, па,
ако се на њима више слуша српски стандарни језик, и став према њему ће бити
позитивнији и обратно.
• Повезивање неког језика са позитивним и пријатним контекстима у
којима је овај коришћен такође мења став према том језику. У нашем случају
важно је можда који језик је слушан на богослужењима у првим данима активног
црквеног живота, односно уласка у веру, који обично остају најдуже и најдубље у
сећању.
• Улога мас-медија такође је велика када је у питању промена става. Будући
да ово није тема која се на мас-медијима разматра (бар за сада), не можемо ни
навести пример потенцијалне промене става услед овог фактора.
• Извор промене може бити и узор, односно имитација неког узора
(прихватање става оног ко је узор). Узори чланова Цркве могу бити различити,
почевши од неког узора из прошлости (о којем се сазнаје из литературе), преко људи
из најближе околине, најчешће свештеника, вероучитеља итд., до оних људи (или
само једне особе) са којима је повезан први контакт са православном вером и првим
одласцима на богослужења (било да је у питању неко из породице или неки пријатељ,
вршњак и сл.).
• Ставови се мењају када се тежи конзистентности и логичности у
систему ставова, када у ставу постоје неке компоненте које се не слажу. Ово је у
вези са ставом према Цркви уопште и другим елементима који се ње тичу, те, на
пример, они који теже складу са данашњим временом и прилагођавању модерном
човеку, вероватно ће већином тежити позитивном ставу према савременом језику и
обратно.
• Потребе за успехом, наградом и сл. такође могу утицати на промену
ставова према језику. Евентуално би код ученика богословија могла постојати ова
потреба за успехом и наградом од стране професора црквенословенског језика, или
код искушеника у манастирима (од стране игумана/игуманије) па да због тога и
њихов став према овом језику буде промењен. Промена овде, наравно, може ићи и у
позитивном и у негативном смеру, што зависи од особе, њеног познавања овог језика
и способности за његово учење.
• Човекове индивидуалне особине утичу на промену његових ставова (неко је
отворенији према промени, неко не и сл.). Постоји тенденција мењања ставова са
узрастом3, што је утврђено у неким истраживањима (в. Baker 1992, 41), али је она
првенствено везана за друштвене, а не за психолошке промене. У нашем случају не
можемо утврдити да ли постоји оваква тенденција мењања ставова, али
индивидуалне човекове особине свакако могу утицати на промену става према
једном од два разматрана богослужбена језика.
• Активни покушај да се промени нечији став јесте убеђивање (persuasion) и
најуспешније се став мења када се покушај убеђивања усмери на његову функцију.
Ово је веома важно будући да функције ставова могу бити различите. У нашем
случају најзаступљеније функције ставова јесу: да се помогне разумевању
богослужбеног текста – с једне стране, и да се задрже елементи узвишеног и
мистичног у богослужбеном догађају - с друге. Помажући, односно убеђујући у једно
или друго, помажемо позитивном ставу према српском стандардном језику (у првом
случају) и црквенословенском (у другом случају).
3 Овде се мисли на узраст, године код једне особе.
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С обзиром на то да је свака измена у вези са језиком тешка за прихватање,
јер се често везује за погоршање и пропадање (в. Кристал 1995, 4), промена ставова
према богослужбеном језику могла би да има ту функцију да помогне да се лакше
прихвате било какве промене у вези са овим језиком, дакле, и оне које би се
заснивале на очувању црквенословенског језика, и оне које би настојале заменити
овај језик савременим.
Главна питања која се постављају када су у питању промене ставова јесу: ко
обично утиче на промену става, које ситуације се повезују са променом и како се
промена појављује. У следећем делу рада, у коме ћемо представити друштвеноисторијске узроке промене богослужбеног језика у СПЦ и РПЦ, а кроз то и неке од
ставова према богослужбеним језицима (српскословенском, рускоцрквенословенском, руском и српском) пронаћи ћемо неке одговоре на ова питања.
Друштвено-историјске околности у којима постоји тенденција промене
богослужбеног језика
Најбитнији фактор у историји СПЦ и историји Срба уопште који је утицао на
промену богослужбеног језика биле су честе неповољне историјске околности, које
су у неким периодима онемогућавале рад на преписивању, штампању и чувању
књига, а са њима и језика којим су те књиге писане. Ту спадају најпре пустошења
Турака у областима под њиховом влашћу, тако силна да је народ на нашим
просторима, као што је познато, био приморан на познату велику сеобу. Свакако да је
у оваквим условима, кад су и многи манастири, главни преписивачки центри и
чувари богослужбених књига, били уништени, а с њим и њихови архиви у којима су
се чувале књиге и рукописи – немогуће било наставити рад на преписивању,
штампању и сл. и сачувати књиге.
Затим, опет у вези са неповољним историјским околностима, ту је и долазак
грчких архијереја и свештенства (тзв. фанариота) 1766. године и њихово, добрим
делом успешно настојање да уведу богослужења на грчком језику у нашим крајевима
(в. Марјановић 2001, 196, 212), као један од можда најбитнијих узрока промене
богослужбеног језика.
Још један битан фактор у историји СПЦ када је у питању промена
богослужбеног језика били су узори и ослонци, тачније тежња ка интеграцији са
народом који представља ослонац и узор у одређеном периоду. Ово је у вези са
интегративним ставовима према језику, који су мотивисани жељом да се буде попут
репрезентативних чланова који говоре језиком који је у питању (в. Baker 1992, 32).
Тако су, на пример, велику улогу кад је у питању богослужбени језик, одиграле
блиске везе са Русијом, којој се српски народ обраћао за помоћ и сарадњу у чувању
Православља током XVIII века, јер је под влашћу Аустрије један део народа био
стално изложен настојањима да се приволи на унију са римокатолицима (в.
Марјановић 2001, 187-188) и да се германизује.
У конкретном смислу повезивања са Русима, најзначајнија је била делатност
митрополита Мојсија Петровића (1713-1730), чијим су настојањем у Београду и
Карловцима отворене школе "које су постале расадник руског културног утицаја у
српском народу" (Веселиновић 1966, 31).
За време наследника митрополита Мојсија Петровића – митрополита
Вићентија Јовановића (1731-1737) догађа се и конкретан и званичан прелазак у
богослужењу и књижевности са српскословенског на рускоцрквенословенски језик,
након јаког утицаја руских учитеља Максима Суворова, а после њега Емануила
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Козачинског и неколицине других (в. Веселиновић 1966, 33). Прве књиге на рускословенском, иначе, стигле су код нас још раније, 1693. године (в. Руварац 1888, 759).
У Руској православној цркви пак није било замене језика језиком, јер је
богослужбени језик тамо био увек један исти - рускоцрквенословенски, али је у
самом овом језику долазило до промена, и то не спонтаних, већ вршених стручном
интервенцијом на богослужбеним књигама (тзв. редиговање богослужбених књига).
Овде, дакле, не можемо говорити о факторима који доводе до промене
богослужбеног језика, већ о факторима који узрокују интензивирање, односно
прекидање рада на богослужбеним књигама, у циљу ревизије језика у њима у смислу
његовог бољег разумевања. Наравно, ови фактори најпре и доведу до промене става
према богослужбеном језику.
Први од њих опет су историјско-политичке околности. Наиме, највећа
ревизија богослужбених књига, која се догодила у ХVII веку, у време патријарха
Никона, историјски се поклапа са присаједињавањем Украјине Русији, што доводи и
до праве експанзије југозападноруске културе (в. Успенский 1994, 106). Добијене су
новоштампане књиге (новопечатные книги), чија је појава изазвала противљења и
раскол у Цркви. Тада се и ситуација диглосије у Русији мења у ситуацију
билингвизма, те се тако јавља и потреба превођења са црквенословенског на руски
језик, што раније није био случај (в. Успенский 1994, 104).
Још један фактор који интензивира или прекида рад на богослужбеном
језику јесу догађаји у самој Цркви. Они могу бити позитивни и негативни. Као
позитиван фактор јавља се обновљено интересовање према богослужењу и
литургијском богословљу, које узрокује интензивнији рад на исправљању књига, као
и неким покушајима превођења. Негативни фактор, који зауставља рад на
богослужбеном корпусу у Русији, јесте раскол у Цркви. Најпре је овај рад, који је до
тада већ био постао традиционалан, био заустављен староверским расколом, а нешто
касније (у ХХ веку), био је поново заустављен, овај пут револуцијом и једним новим
расколом – појавом тзв. "Живе Цркве"4.
Промена или ревизија богослужбеног језика повезана је, дакле, са променом
ставова према њему. Они се пак мењају услед догађаја у самој Цркви, као што смо
већ видели, и општих историјско-политичких прилика. По правилу, у време тешко за
Цркву, као што је било револуционарно време у Русији, или, на пример, поменутo
време препуно неповољних историјских и политичких околности које су биле
задесиле српски народ и у ХVIII веку и сл. – ојачавају у њој она стремљења и
настројења која се залажу за чување свега старог и Црква тада теже прихвата
промене, а тиме и промене у вези са језиком. Када се пак прилике мењају у корист
Цркве, у смислу да се Цркви даје већа слобода, може да се промени и однос и став
према богослужбеном језику и богослужењу уопште. Рецимо, у време комунизма,
када је већина црквених активности ван самог храма била забрањена, богослужење је
било једина школа за хришћанско просвећивање и учење о основним верским
истинама. Због тога је тада је било много важније да верницима језик богослужења
буде разумљив. Од краја осамдесетих година ХХ века, када је Црква добила слободу
4 Ради се о појави такве црквене фракције у РПЦ, маја 1922. године, која је уживала подршку
органа совјетске власти, чије су присталице одлучиле да преузму иницијативу у области
литургијских реформи. То је резултирало компромитовањем на дуже време и саме идеје о било
каквим интервенцијама у богослужењу, њеним асоцирањем са црквеним "обновљенством" у
свести оних који су остали верни у то време од совјетских власти гоњеној Патријаршкој или
Тихоновој (по тадашњем патријарху Тихону) Цркви.
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издаваштва, организовања предавања, учествовања на медијима, веронауку у
школама итд. – богослужење никако више није једини начин да се народ учи вери, те
овај аргумент није више тако значајан као некад. Неке тенденције у Цркви (а тиме и
позитиван/негативан став према мењању богослужбеног језика) често су аналогне
изменама у државној политици (нпр. јачање конзервативних тенденција 1907. године
– в. Балашов, 208). Што се тиче политичких интереса који су у вези са променама
става према богослужбеном језику, сетимо се најпре борбе за словенски и против
словенског богослужбеног језика још за време св. Методија, која је првенствено била
политичка борба. Такође и већ поменута настојања фанариота да наметну грчки
богослужбени језик. Затим, у Руској православној цркви, најизраженија потреба за
матерњим богослужбеним језиком почетком ХХ века била је код Украјинаца, и иначе
склоних тежњи ка политичкој самосталности.
Став према Цркви уопште, тј. "преокрет у самосазнању и самопоимању
Цркве" у целини, посебно еклисиологије (в. Шмеман 1997, 322, 331) – мења или
може да промени став према богослужбеном језику. Црква је, свакако, у свом
интересу (који је, у ствари, интерес народа) дужна да прати промене у свету, да даје
одговоре свакој новој генерацији која поставља увек по нечему другачија питања и
проблеме и то треба да се одрази и у њеном језику. Наравно да никако не сме да се
отуђи од језичког блага сакупљаног вековима (в. Папатанасију 2002, 73).
На крају, добро познавање изворног језика црквеног текста веома је важно за
озбиљне богословске студије. Па ипак, Црква мора бити спремна да у исто време да
своје сведочење у задовољавајућем новом и можда неочекиваном облику. Његови
корени леже у далекој прошлости, али гране морају цветати у садашњости и
припремати плодове за будућност (Папатанасију 2002, 73).
Питање је, дакле, на који начин и у чему првенствено Црква види своје
сведочење – да ли више у чувању старог или више у што бржем прихватању новог,
како би могла да даје одговоре новим генерацијама. Од овога зависи и став према
језику.
Такође је могуће да на став према богослужбеном језику (као, уосталом, и
језику уопште) и његовом мењању, утиче и критеријум преовладавајућег укуса
времена у коме се неки народ налази.
У време када је у богослужбеној и књижевној употреби код нас преовладао
рускоцрквенословенски језик – владало је веровање да је то оригинални
старословенски језик [в. Ивић 1974, 164-165), дакле, језик св. Кирила и Методија, те
је због тога он лакше и прихваћен, као и због потребе приближавања Русији у време
опасности од германизације и унијаћења Срба под владавином Аустро-Угарске.
Данашње пак потребе, услови живота, као и уопште садашње време, у коме је идеја
тајне и тајности, као и приближавања прошлости (посебно далеке, као што је време
св. Кирила и Методија) - код многих изгубила на значају – утицали су на тежњу
према потпуном разумевању молитава, а тиме, следствено, и према стандардном
језику у богослужењу. Супротно томе, и у овом модерном времену није реткост ни да
се управо прибегава тајни и мистици, да кажемо – својеврсном бекству од "сурове
садашњости", па они који имају овакве потребе, претпостављамо да ће више волети и
црквенословенски богослужбени језик.
У наше време они који тек улазе у Цркву нису, као раније, из побожних
породица, у којима је молитва редовно била упражњавана, па је прво упознавање са
вером било стечено у сопственом дому. Млади се данас уче вери на друге начине и
на другим местима, а посебно им у томе помажу молитвеници. Више се не штампају
молитвеници (који служе за употребу код куће, у личној молитви) на
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црквенословенском, већ углавном на српском језику (раније су били само на
црквенословенском, а затим је било молитвеника са црквенословенским језиком и
преводом на српски језик паралелно), па се основне молитве (Оче наш, Богородице
Дјево, Символ вере…) најпре науче на српском језику, чак иако се у храмовима певају
на црквенословенском5. Занимљива појава, примећена у разговору са људима
различитих генерација, да они који су се молитви учили код куће, у чијим је
породицама била сачувана побожност и упражњавана молитва (данас већином
средовечни и старији људи), знају молитву Оче наш на црквенословенском језику
("сећају се из детињства"), док је на српском не знају. Обрнута је ситуација код
младих, који, по правилу, науче ову молитву првенствено на српском језику, на ком
је и сасвим савладају, док је на црквенословенском могу, али и не морају знати. У
новијој химнографији код нас више и нема верзија на црквенословенском језику
(нпр. тропар и кондак једном од најновијих српских Светитеља – Николају
Велимировићу, написани су и певају се на српском језику). То није случај само са
најновијом химнографијом, јер имамо примера и из ранијег времена (в. Дакић, 1919).
Дакле, и верска ситуација у породици и однос државе и Цркве према
основним богослужбеним књигама (у смислу рада на њиховом превођењу, штампању
и дистрибуцији) утичу на изграђивање става према богослужбеном језику, као и на
његово мењање.
Закључак
Тенденција промене богослужбеног језика и ставова према њему,
посматрано кроз друштвено-историјску призму, јавља се, дакле, услед:
- неповољних историјско-политичких околности,
- тежње за интеграцијом (узори и ослонци),
- догађаја у самој Цркви (позитивних, тј. обновљено интересовање према
богослужењу и литургијском богословљу, и негативних - као што је раскол у Цркви),
- критеријума преовладавајућег укуса (за идеју и против идеје тајне и
мистичности) и
- верске ситуације у породици и односа државе и Цркве према основним
богослужбеним књигама (у смислу рада на њиховом превођењу, штампању и
дистрибуцији).
Ова кратка "шетња" кроз историју може бити од користи у изграђивању даље
језичке политике када је у питању богослужбени језик СПЦ, добрим делом и радом
на формирању ставова према богослужбеном језику. Пре тога само треба јасно
одговорити на нека питања. Пре свега, да ли су садашње историјско-политичке
околности код нас довољно неповољне да не би требало да се ради на језичком
планирању у оквиру СПЦ, или смо у много повољнијем положају него што је СПЦ
била некад? Са ким тежимо да се интегришемо, тј. ко су наши узори и ослонци
данас? Да ли су догађаји у самој Цркви данас претежно позитивни или претежно
негативни? Који је преовладавајући укус данашњег поколења? Какво је стање
породице када је у питању вера? И, коначно, да ли се држава и Црква довољно
пажљиво односе према богослужбеним књигама, које су и једно од наших највећих
националних блага?

5 Тачније, у неким храмовима певају се на црквенословенском, а у некима не, него се читају, и
то на српском.
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Ружица Баич
СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯ
ВЗГЛЯДОВ НА БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ЯЗЫКИ И ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЗГЛЯДОВ
НА ПЕРЕМЕНУ БОГОСЛУЖЕБНЫХ ЯЗЫКОВ
В работе рассматриваются возможные изменения ситуации параллельного
употребления двух богослужебных языков в Сербской Православной Церкви на
основании наблюдений взглядов на богослужебные языки Сербской и Русской
Православных Церквей и их изменений в соответствии с закономерностями,
раскрытыми в теории взглядов на языки. Применением социально-исторического
подхода, сравнительно редко использующегося в социолингвистических
исследованиях, выявляются основные причины перемены богослужебных языков (в
СПЦ). В заключении статьи предлагаются возможные пути устроения языковой
политики, которая могла бы настаивать и на сознательной поддержке некоторым
взглядам, в зависимости от общественно-политических и исторических
обстоятельств, в которых протекает жизнь Сербской Православной Церкви, а также
ее интересов.
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НАПОМЕНЕ О ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКОМ ЈЕЗИКУ У СРБА
Апстракт: У раду се указује на промене које су настале у
црквенословенском језику приликом усвајања од стране српских говорника.
Кључне речи: црквенословенски језик, рускословенски језик, српскословенски
језик, српски језик, фонетска реализација.
Прихватање писмености у српским земљама текло је, вероватно, упоредо с
примањем хришћанства у време византијског цара Василија I, а у време када је
тадашњим српским областима владао кнез Мутимир1. Ширење хришћанства и
укључивање у панонско-моравску архиепископију условило је прихватање тековина
Свете Браће које су допринеле општем културном напретку Срба, а најпре
прихватање првог књижевног језика Словена – старословенског. Основна функција
старословенског језика била је литургијска, али је временом старословенски постао
општи књижени језик Словена. Временом су црте народног језика почеле да продиру
у старословенски и тако настају националне редакције старословенског језика.
Дуги ток посрбљавања старословенског језика и образовања српске
редакције – српскословенског – завршио се током 12. века2. Тако од 12. века па до 30.
година 18. века српскословенски врши функцију књижевног језика у Срба. Као
последњи писци на српскословенском језику сматрају се Рачани и Гаврил
Стефановић Венцловић3.
После велике сеобе Срба под Арсенијем III Чарнојевићем и доласком у нове
крајеве, српски народ, изложен верском и језичком притиску католичке
Аустроугарске, духовно се окреће Русији и обраћа јој се за помоћ. Наиме, увидевши
да црква са својим кадром који је материјално, образовно и културно био на ниском
ступњу не може успешно обављати своју пастирско-националну службу, Мојсије
Петровић – митрополит београдски и карловачки – обраћа се Русији и цару Петру
Великом за помоћ. Резултат те српско-руске културне оријентације јесте отварање
славенске школе у Сремским Карловцима 1726. године4.

1 О времену и току христијанизације Срба види нпр.: С. Ћирковић, Образовање српске
државе.- У: Историја српског народа, књ. 1, Београд 1994, стр. 141-155.
2 О простору и времену стварања српске редакције старословенског језика, са литературом о
тој проблематици, види: Ђ. Трифуновић, Стара српска књижевност: основе, Београд 1995,
стр. 102-110.
3 Ђ. Трифуновић, Стара српска књижевност: основе, стр. 85.
4 О току преписке Мојсија Петровића и представника Русије, као и о раду првих школа са
учитељима из Русије, види: А. Младеновић, О неким питањима примене и измене
рускословенског језика код Срба. - Зборник за филологију и лингвистику, XXV/2, Нови Сад
1982, стр. 47-55; Р. Грујић, Српске школе (од 1718-1739. г.), Београд 1908.
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Прву славенску школу водио је Максим Суворов, често уз помоћ свога брата
Петра, до 1731. године. Уместо Суворовљеве славенске, 1733. године почела је рад
славенско-латинска школа, у којој је предавала група руских учитеља из Кијева на
челу с Емануилом Козачинским, а која је трајала до 1737. године. На тај начин
русификовање српских школа, започето за време митрополита Мојсија, настављено је
и у време митрополита Вићентија Јовановића. Његовим настојањем, крајем 30.
година 18. века цркве и манастири београдско-карловачке митрополије били су
снабдевени руским богослужбеним књигама. Тако је рускословенски језик, као
каснија руска редакција старословенског5, тада почео да постаје – и до данас остао –
богослужбени језик Српске православне цркве.
У новој језичкој средини, српској, рускословенски се у извесној мери
прилагодио српском језику. Такво србизирање одразило се, пре свега, у србизирању
изговора: "У том смислу штампани рускословенски текстови читају се и поју,
углавном, према правилима фонетике стандардног српског језика. Српски изговор
тих текстова донекле је учвршћен према моделима српскословенског, који је као
српска редакција старословенског био веома сличан рускословенском (на нивоу
морфологије, синтаксе и лексике) и који је и после треће деценије XVIII века имао
одређени утицај на језик цркве и књижевности"6. Различита гласовна вредност
појединих слова заједничких рускословенској и српскословенској азбуци јесу
елементи које су Срби морали учењем савлађивати у сусрету с рускословенским
богослужбеним књигама7.
Овај рад има за циљ да укаже на промене које су настале у рускословенском
језику, у његовој говорној реализацији, приликом усвајања од стране српских
говорника8.
Срби нису могли усвојити за њих тада непознату фонему јери, пошто њу
нису имали ни у свом народном језику ни у српскословенском. Фонема јери (y) је
код Срба егзистирала у извесним положајима у 12. веку9, а већ од 13. века овај
самогласник је замењен са и10 (мада се y и даље писало, по навици, на етимолошком
месту). Учењем рускословенског језика, Срби су били дужни да усвоје и изговор
самогласника y. Међутим, у српској средини дошло је до србизације изговора
самогласника y и његове фонетске реализације као и11.

5 У питању је варијетет који је настао уношењем црта руског народног језика у
старословенски.
6 Дим. Е. Стефановић, Нешто о транскрипцији певаних рускословенских богослужбених текстова. - Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, 15, Нови Сад 1994, стр. 65.
7 Руски изговор, на коме су инсистирали руски учитељи, није се могао одржати после њиховог
одласка. Види: Б. Унбегаун, Почеци књижевног језика код Срба, Београд 1995, стр. 45.
8 О извесним проблемима примања и адаптације рускословенског у српској језичкој средини
види: А. Младеновић, О неким питањима примене и измене рускословенског језика код Срба.Зборник за филологију и лингвистику, XXV/2, Нови Сад 1982, стр. 47-81; исти: Улога
рускословенског језика у формирању српског књижевног језика новијег периода.- Зборник за
филологију и лингвистику, XXX/2, Нови Сад 1987, стр. 45-63.
9 Р. Бошковић, Колико се y изговарало у Немањиној повељи Хиландару? - Прилози за
књижевност, језик, историју и фолклор, књ. XXIII, св. 1-2, Београд 1967, стр. 42.
10 А. Младеновић, Напомене о српскословенском језику. - Зборник за филологију и
лингвистику, XX/2, Нови Сад 1977, стр. 6.
11 О третману самогласника y у српској средини види: А. Младеновић, О неким питањима
примене и измене рускословенског језика код Срба, стр. 56-61.

300

Самогласник q се после тврдих сугласника већ у време Светога Саве
изговарао као е12. Такав, екавски изговор постао је карактеристичан за
српскословенски језик13. Сусретом с рускословенским језиком, Срби су се сусрели и
с новом гласовном вредношћу слова q, које је у руском црквеном језику имало
вредност секвенце је14. Такво "јекавско" изговарање јата прихваћено је од стране
подунавских Срба, а примењује се и данас. То значи да се q изговара као је када
стоји после тврдих сугласника, а када стоји после l и n, онда се l и n изговарају љ и
њ, а q као е. Ту је слово q преузело улогу слова ѥ из српскословенске писмености
које је морало бити напуштено јер га није било у рускословенској ћирилици15.
У српскословенској писмености, словом w означавана је гласовна група шт.
Са примањем рускословенског језика Срби су морали усвојити нову вредност
обележену графијом w – гласовну вредност шч, што и није било особито тешко
пошто је гласовна група шч
постојала како у народном језику тако и у
српскословенском. Међутим, како је већ приказано16, примањем рускословенског
изговора w = шч, Срби нису заборавили ни своју вредност овога слова: w = шт17.
Данашња фонетска реализација графије w је шч.
Рускословенско и руско слово ü Срби су изговарали на свој начин – са т , а
не са ф, како је то била руска фонетска реализација овог слова18. Фонетизмом т за ü
Срби су само наставили с традиционалном адаптацијом грчког гласа означеног са θ у
српском језику.
Слова x, # у српскословенској писмености имала су не само правописну
функцију већ су вршила и службу означавања изговорног полугласника (до краја 14.
века, и то графијом #) односно самогласника а (после 14. века, и то са оба знака: x и
# у одређеним положајима у речи)19. Са примањем рускословенског језика Срби су
усвојили карактер ових слова који су она имала у рускословенском – слова x и #
немају гласовну вредност већ се употребљавају само у складу са одговарајућим
ортографским правилима.

12 П. Ђорђић, Старословенски језик, Нови Сад 1975, стр. 222.
13 А. Младеновић, Међусобни однос српског и спскословенског језика и неке напомене о старој
ћирилској графији. - Археографски прилози, 10-11, Београд 1988-1989, стр. 24; П. Ђорђић,
Историја српске ћирилице, Београд 1990, стр. 210.
14 О слову q = је у рускословенској ћирилици види: П. Ивић, Б. А. Успенский, Архаическая
система церковнославянского произношения (из истории литургического произношения в
Росии) – Критика. - Зборник за филологију и лингвистику, XIII/1, Нови Сад 1970, стр. 284-287.
15 О фонетској реализацији слова q код Срба види: А. Младеновић, Напомене о
транскрипцији и критичком издавању старих српских текстова из XVIII и XIX века.- Зборник
Матице српске за филологију и лингвистику, XXII/2, Нови Сад 1979, стр. 99-107.
16 А. Младеновић, О неким питањима примене и измене рускословенског језика код Срба, стр.
64-68; исти: Напомене о транскрипцији и критичком издавању старих српских текстова из
XVIII и XIX века, стр. 107-113.
17 Види: В. Ст. Караџић, Главне разлике између данашњега Словенскога и Српског језика. - У:
Сабрана дела Вука Караџића, књига осма, Београд 1964, стр. 59. На другом месту, у азбуци за
слово w стоји гласовна вредност шт, шч. Види: В. Ст. Караџић, Оглед српског буквара. - У:
Сабрана дела Вука Караџића, књига осма, Београд 1964, стр. 120.
18 Према новом правопису, који је у употреби у Русији од маја 1917. године, ü је замењена са
ф. Види: Dimitrije Đurović, Rečnik rusko-srpskohrvatski sa gramatikom ruskog jezika, Beograd 2000
(Fototipsko izdanje iz 1936), str. 15.
19 О томе види: А. Младеновић, Напомене о српскословенском језику, стр.1-20.
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Слово = у вредности е у најранијој српскословенској писмености се ретко
употребљавало, да би од 13. века Срби престали да пишу ову графију и заменили је
графијом e. Са примањем рускословенског језика Срби су примили и слово = у
вредности секвенце ја20. Требало је само да се прилагоде новој фонетској вредности у
низу случајева које су они до тада изговарали са е (svet#ji : sv=t#jÊ).
Изговор словних група le, ne може изазвати недоумице. Наиме,
рускословенски језик је поменуте групе имао гласовно реализоване са ље, ње. У
српскословенском и српском језику оне су, тако написане, изговаране са ле, не.
Изговорне секвенце ље, ње у српскословенској писмености означене су са lѥ, nѥ.
Срби су рускословенске групе le, ne читали и изговарали онако како се пише: са ле,
не, сматрајући да тиме усвајају изговор који одликује нови црквени језик21. У
садашњој српској редакцији рускословенског језика – црквенословенском - ове
словне групе имају двојаку фонетску реализцију: ле, не и ље, ње. При одређивању
српске фонетске реализације ових словних група, као и сличних њима: li, ni, l(#),
n(#), треба имати у виду одговарајуће изговорне моделе у српском језику, односно у
недостатку таквих модела треба пратити етимологију датог облика22 или се осврнути
на морфологију.
Слово Ê није имало своје место у рускословенској азбуци23, али је било
присутно у њој као једна варијанта слова i, које је у позицији иза других
самогласника имало фонетску реализацију ј, због чега је у обележавању добијало
слитну. Пошто се слово Ê среће у српској писмености крајем 17. и у првим
деценијама 18. века24, Србима није било тешко да наведено слово (Ê = ј) усвоје.
Међутим, секвенце -#jÊ и -¿Ê на крају придевских облика изговорно се своде на –и у
данашњем црквенословенском језику у Срба25. Изговор са -ј Срби нису могли
усвојити јер за то нису имали упориште у свом народном језику, где су се ови
придевски завршеци изговарали са -и. Они су, дакле, секвенце -#jÊ и -¿Ê усвајали
ортографски, али не и изговорно. Наведено правило изговора, међутим, не важи за
одговарајуће партиципске завршетке: "Изговорни завршетак -и нема подлогу у
српском језику јер у њему нису сачувани одговарајући облици партиципа. С друге
стране, изговорни облици партиципа са завршетком на -и, у неким случајевима
изједначили би се са одговарајућим облицима императива, на пример грјади,
воскреси"26.
Стари српскословенски и рускословенски изговор почетног J¯- у примерима
који представљају адаптацију грчких група ια-, ιε-, ιο-, ιου-, своди се у данашњем
20 П. Ђорђић, Историја српске ћирилице, стр. 195, 217.
21А. Младеновић, О неким питањима примене и измене рускословенског језика код Срба, стр.
73-74.
22 Дим. Е. Стефановић, Нешто о транскрипцији певаних рускословенских богослужбених
текстова, стр. 70.
23 Види нпр. граматике црквенословенског језика новијег датума: Т. Л. Миронова,
Церковнославянский язык. Москва, 1997, с. 9; М. Л. Ремнева, В. С. Савельев, И, И. Филичев,
Церковнославянский язык. Москва, 1999, с. 26.
24 А. Младеновић, О неким питањима примене и измене рускословенског језика код Срба, стр.
72.
25 П. Ђорђић, Карактеристика савременог изговора нашег црквеног језика. - Богословље, год.
VI, св. 3, Београд 1931, стр. 243.
26 Дим. Е. Стефановић, Нешто о транскрипцији певаних рускословенских богослужбених
текстова, стр. 67.

302

црквенословенском језику у Срба на ј-, чему налазимо подлогу у српском језику
средњега века. Тако, написане примере: vo J¯…rdanq, f¯ereÊ треба изговарати с
почетним ј-: Јордање, јереј. На исти начин – с фонетизмом ј – треба изговарати и оне
речи које у српском имају глас ј, а у рускословенском су написане с ижицом (‹):
m…‹seÊ, ‹akintx.
Приликом фонетске реализације рускословенског језика код Срба долази до
једначења сугласника и упрошћавања сугласничких група. Тако, написане примере:
vozhval=tx, bez sqmene, bez sravnen¿= треба изговарати: восхваљат, бесјемене,
бесравњенија; односно, примере: solnce, serdce као: сонце, серце. Али, треба имати у
виду да правила једначења сугласника и упрошћавања сугласничких група у српском
језичком изражавању "не могу сасвим доследно да се примене на све рускословенске
облике, јер би они у неким случајевима постали неразумљиви и непрепознатљиви"27.
У прилагођавању рускословенског српском изговору приметна је појава тзв.
непостојаног а. Непостојано а се јавља у групи нагомиланих сугласника од којих је
један сонант, а има за циљ да олакша изговор тих сугласничких група. Према
садашњој пракси изговора црквенословенскога језика, када се сонант нађе на почетку
речи испред сугласника, односно на крају речи иза сугласника, као и у средини речи
у неким облицима, између њих се умеће непостојано а. Тако, написане примере:
mzda, l`+we, mgnoven¿e, ½¯sm#, i¯zbavl#{es=, agn~e треба изговарати: мазда,
лажушче, магновеније, јесам, избаваљшесја, аганче28. Изговором непостојаног а
понекад се указује и на различито значење речи: tma (σκοçτος, σκοτιçα = тама, мрак)
треба изговарати тама, за разлику од речи tma (μυριçοι = мноштво, десет хиљада),
где би непостојано а изостало. При томе треба имати у виду чињеницу да "примена
непостојаног а у српском изговору рускословенских текстова није нормирана. Њена
учесталост зависи од различитих изговорних пракси, а не од кодификованог
правила"29. Изговор с непостојаним а било би србизирање.
Тежња да се рускословенски језик у српској језичкој средини србизира
огледа се и у акцентовању текста који се изговара. Има основа уверење да су
рускословенски језик Срби најпре изговарали на руски начин30, а да су касније, под
утицајем српског језика, акценат прилагођавали акценатском систему савременог им
српског језика31. У изговору рускословенског језика у српској језичкој средини данас
се примењује – или боље речено томе се тежи – новоштокавски четвороакценатски
систем, којим се одликује савремени српски књижевни језик, и на том систему треба
изграђивати систем акцентовања рускословенског у српској језичкој средини. Тада је
разумљиво што се речи из рускословенског које су идентичне са српским акцентују
исто као и у српском32. С друге стране, "у речима које не одговарају сличним

27 Дим. Е. Стефановић, Нешто о транскрипцији певаних рускословенских богослужбених
текстова, стр. 69-70.
28 О примени непостојаног а у изговору црквенословенског језика види: Дим. Е. Стефановић,
Нешто о транскрипцији певаних рускословенских богослужбених текстова, стр. 71-72.
29 Дим. Е. Стефановић, Нешто о транскрипцији певаних рускословенских богослужбених
текстова, стр. 72.
30 П. Ђорђић, Карактеристика савременог изговора нашег црквеног језика, стр. 237.
31 О шаренилу приликом прилагођавања рускословенских акцената српској језичкој средини
види: А. Ћирић, Прилог проучавању акцентуације у данашњем црквеном језику. - Зборник
православног Богословског факултета, II, Београд 1951, стр. 527-533.
32 Уп. П. Ђорђић, Карактеристика савременог изговора нашег црквеног језика, стр. 245.
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српским речима чува се правилно само преношење акцента са последњег слога"33.
Ово, наравно, важи за изговор црквенословенскога језика. У новије време обављено
је истраживање о понашању акцента приликом појања истих текстова34. Ово
истраживање показало је да се мелодијски акценат може слагати с језичким српским
и/или рускословенским акцентом, али може и да се не слаже ни са једним: "... место
језичког акцента није било одлучујуће за одређивање места мелодијског акцента.
Према томе, мелодијски акценат није се увек везивао за место језичког"35.
Из наведенога се може видети да је усвајање рускословенског језика од
стране српских говорника пратила извесна конфронтација тога језика како са
српским тако и са српскословенским језиком. Под утицајем ових двају језика,
рускословенски се на српском говорном подручју изменио, пре свега, на пољу
говорне реализације. Тако је настала српска редакција рускословенског језика, код
Срба позната као црквенословенски језик, чије основне одлике представљају
резултат процеса србизирања рускословенског језика. Основицу црквенословенског
језика у Срба представља, дакле, рускословенски језик прилагођаван српском
изговору. У најкраћем, данашњи црквенословенски језик у Срба јесте
рускословенски са српским изговором.

33 П. Ђорђић, Карактеристика савременог изговора нашег црквеног језика, стр. 245.
34 Д. Стефановић и Д. Е. Стефановић, Прилог проучавању односа између места мелодијског и
језичког акцента у српском црквеном народном појању на примерима Осмогласника Стевана
Стојановића Мокрањца. У: Стојан Новаковић – личност и дело, Београд 1995, стр. 399-404.
35 Д. Стефановић и Д. Е. Стефановић, Прилог проучавању односа између места мелодијског и
језичког акцента у српском црквеном народном појању на примерима Осмогласника Стевана
Стојановића Мокрањца, стр 403.
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Зоран Ранкович
ЗАМЕЧАНИЯ О ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ У СЕРБОВ
В предлагаемой работе автор обращает внимание на процесс сербизации
русскославянского языка в сербской речевой среде. Сербизация русскославянского
языка проявляется, прежде всего, в его фонетической реализации. Таким образом
был создан сербский вариант русскославянского языка, известный под названием
"церковнославянский язык", который и сегодня применяется в богослужении
Сербской церкви.
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ANTI^KO I HRI[]ANSKO SHVATAWE ISTORIJE1*
Apstrakt:
Rad
se
bavi
etimolo{kom,
filozofskom
i
kulturolo{kom analizom pojma istorije u antici i hri{}anstvu. Istorija
u antici i savremenom svetu naj~e{}e ozna~ava istoriografiju ili
osmi{qavawe doga|aja u qudskoj civilizaciji. Ali se osmi{qavawe doga|aja
naj~e{}e vidi iz perspektive utilitarnog prilago|avawa svetu. Za razliku
od toga hri{}anstvo istoriju vidi kao sinergi~no, bogo~ove~ansko
preosmi{qavawe i kona~no preobra`avawe sveta.
Kqu~ne re~i: istorija kao termin, pojam i nauka, logografija,
istoriografija, Herodot, Tukidid, ciklizam, anti~ka i hri{}anska
filosofija.
Uvod
Po~eci istorije kao qudske delatnosti kojom ~ovek poku{ava da
otkrije i zabele`i svoju pro{lost zadire duboko u pro{lost. Pojava prvih
civilizacija i pisma zna~ajno poja~ava ovu potrebu za otkrivawem i
bele`ewem pro{losti. Ona duguje svoje poreklo samoj qudskoj prirodi koja se
ispoqava glavno na dva na~ina: kao uro|ena `e| za znawem i kao uro|ena `e|
za slovesnim trajawem, za ve~no{}u. Prva potreba stvorila je sva ostala
podru~ja znawa, po~ev{i od filozofije i svih od we nastalih nauka, druga
motivi{e samo znawe da se produbi, univerzalizuje i ovekove~i. Prva `e|
~oveka je gnoseolo{ke prirode, druga je ontolo{ke, egzistencijalne i
religiozne prirode. Prva `e| dominira u uobli~avawu istorije i
istoriografije, druga je vi{e iza we, nekako skrivena u senci i egzistira kao
wena nesvesna te`wa. Ta skrivena te`wa u su{tini je religioznog karaktera.
Ako je prva potreba uslovno fizi~kog karaktera, druga je uslovno
metafizi~kog karaktera. Obe su podjednako zahtevne i tra`e svoje ispuwewe
na ovaj ili onaj na~in. Odatle bi i istorija koja bi zadovoqavala samo jednu
`e| uvek bila nepotpuna, okrwena, pa shodno tome, uvek bi tra`ila i na~in da
nekako ispuni zadati unutra{wi imperativ, bilo filosofskim, bilo
umetni~kim, bilo religioznim pretpostavkama i sadr`ajima - u zavisnosti od
toga {ta joj nedostaje. ^ini se da savremena nau~na istoriografija hroni~no
pati za ovim pretpostavkama. Odgovoriti na pitawe za{to, zna~i pokrenuti
brojna pitawa vezana za shvatawe smisla istorije uop{te, s jedne strane, i
1* Tekst predstavqa redigovano i dopuweno predavawe odr`ano na Prizrenskoj
bogosloviji u Ni{u, 24. 11. 2005. godine u organizaciji Centra za crkvene studije iz
Ni{a.

309

smisla istorije kao nauke u antici, hri{}anstvu i danas, s druge strane.
Otvarawem pak ovih pitawa pretpostavqamo da se posredno doti~emo i
pitawa odnosa izme|u pravoslavne teologije i istorije, odnosno {ire teme
ovog duhovnog seminara. Stoga krenimo redom. Predla`em da najpre vidimo
{ta nam otkriva sama re~ istorija na filolo{kom i etimolo{kom planu i
kako se ona upotrebqava kod anti~kih, hri{}anskih i savremenih istori~ara.
Zatim da otvorimo {iri filozofsko-religiozni aspekt pojma istorije
uop{te u arhajsko, anti~ko i hri{}ansko doba, da bismo se na kraju pozabavili
u`im nau~nim aspektom istorije, naravno, u kra}im naznakama, po~ev{i od
anti~ke logografije, istoriografije, sve do ove na{e savremene istorije.
Termin i pojam istorije od antike do danas
Dakle, {ta nam otkriva sama re~ istorija na filolo{kom i
etimolo{kom planu? Re~ istorija (i(stori/a) je jonsko-gr~kog porekla i zna~i:
ispitivawe, zatim, znawe koje je dobijeno ~uvewem i pitawem, kasnije zna~i i
povesno ispitivawe, istra`ivawe, saop{tavawe i istorijsko pripovedawe.
Wen etimolo{ki koren pronalazimo u re~i i)stwr, oroj, o(, h(, i i(/stwr, a zna~i:
ono {to je napisano, i onaj koji zna, znalac. Sama pak re~ i(/stwr poti~e od
glagola oi)da, (perf. oblik) videh, saznah i razumeh, u ~ijem je korenu starija
ind. evr. osn. id, u lat. sa~uvana u glagolu videre od video2, vidi, visum, u stcsl.
Vidhti. I mada je, kako vidimo, semanti~ki veoma bogata re~, ipak se ne mo`e
porediti sa drugim srodnim re~ima, kao {to su lo/goj koji obuhvata ~itav
jedan spektar zna~ewa, od re~i, govora, pripovedawa, povesti i to istinite, za
razliku od wemu suprotnog muVqoj-a, zatim mi{qewa, istra`ivawa,
filosofije, svrhe, do svetskog uma i, kona~no, u hri{}anstvu Logosa kao Sina
Bo`jeg. Ili re~ e)/poj, koja isto kao i logos zna~i re~, govor, pripovest,
osobito pesni~ka i juna~ka, kod Homera na nivou logosa, mada wu ne
upotrebqava, dok mu je muVqoj vi{e unutra{wi govor srca, a ne govor po svom
redu, pa zapovest, kao i logos, kona~no re~ Bo`ja. Ili, re~ Jewri/a, koja zna~i
gledawe, (raz)-m(a)otrewe, saznawe, u`ivawe u gledawu, radost gledawa, ali i
sve~ani ophod, sve~ano poslanstvo (od Atine do Dela), sve~anost uop{te i
samo gledawe sve~anosti, jedan praznik gledawa.
Ono {to je izvesno jeste da su to re~i koje su u bliskom srodstvu sa
re~ju istorija. Poti~u od istog korena, ali je wihov razvoj bio razli~it.
Logos i teorija o~igledno dobijaju i dubqa i bogatija semanti~ka zna~ewa i
po svetovnoj horizontali i po duhovnoj vertikali, dok je termin istorija
ostao nekako privezan za onu horizontalnu svetovnu dimenziju koja se kre}e
najdaqe u vremenu i prostoru. U woj jednostavno nema ni~eg skrivenog,
misti~nog, ve} samo prakti~nog i pragmati~nog. Svojim zna~ewem ostala je
nekako vezana za vid, sluh i um koji ispituje, proverava, saznaje i saop{tava
pripovedawem, re~ju, svedo~i. Kao da je time bila predodre|ena da postane
ime jedne nau~ne discipline, ime koje se obi~no i ne prevodi, ve} podrazumeva
u svakom savremenom jeziku. Svoje pak najve}e semanti~ko pro{irewe, kao {to
su vreme, kretawe, razvoj, termin istorija, dobija}e uvek kroz dve najve}e i
najuzvi{enije qudske discipline: filosofiju i teologiju - discipline od
kojih i sama istorija poti~e.
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Iz ovoga postaje jasnije da je sama re~ istorija imala svoj istorijat,
odnosno da ona nema u potpunosti ono zna~ewe koje danas ima. Tako|e mo`emo
da primetimo i da su re~i, kao {to su ispitivawe, pripovedawe, po strukturi
glagolske imenice, {to indicira nekakvo izvo|ewe od nekog glagola. U datom
slu~aju imenica istorija o~igledno je izvedena od glagola = i(store/w i med.
oblika = i(store/omai, sa zna~ewem: ispitati, pitati, doznati, saznati,
iskusiti i, kona~no, iskazati, tj. ispri~ati ono {to se nekada ili nedavno
dogodilo. I mada ovi glagoli indiciraju ve} nekakvo predmetno su`ewe nauke
istorije, u svom prvobitnom, anti~kom zna~ewu ona jo{ uvek ne ozna~ava
nekakvu potpuno odre}enu oblast, kao {to je to danas slu~aj, niti je wena
prete`na intencija da se bavi onim op{tim u pojedina~nim doga|ajima, ve}
naprotiv, da ispita pojedine doga|aje u odre|enom vremenskom preseku, da se
uveri u istinitost istih i jednostavno ih saop{ti. Tako, jo{ Aristotel u
svom delu O pesni~koj umetnosti (PERI POIHTIKHS), kada upore|uje
pesni{tvo sa istoriografijom, ka`e da zadatak pesnika nije, kao kod
istoriografa, "da iznosi ono {to se zaista dogodilo, nego ono {to se
moglo dogoditi, i {to je mogu}e po zakonima verovatnosti ili nu`nosti".2
Zatim, na drugom mestu ka`e da epsko pesni{tvo "po svom sastavu ne sme da
li~i na istorijska dela, u kojima je nu`no, predmet prikazivawa ne jedna
radwa nego jedno vreme, tj. izno{ewe svega onoga {to se u wemu dogodilo
jednome ili mnogima, a svaki od tih doga|aja ili je vezan ili nije vezan za koji
drugi doga|aj".3 Odatle i sa tih razloga Aristotel zakqu~uje da je
"pesni{tvo vi{e filozofska i ozbiqnija stvar negoli istoriografija,
jer pesni{tvo prikazuje ono {to je op{te, a istoriografija ono {to je
pojedina~no".4 A to konkretno zna~i da ako se uop{te i postavi problem
op{teg u pojedina~nom kod nekog anti~kog istori~ara, on se po pravilu
postavqa uzgred, {to zna~i, ili unutar odre|enog doga|aja, ili van, kao
posebno izdvojena celina unutar dela, dakle, uvek na marginama kazivawa. S
druge strane, va`no je naglasiti i ~iwenicu da kod anti~kih istori~ara, kako
ka`e klasi~ar M. \uri}, nema ni one slo`enosti i beskrajne isprepletenosti
akcija i reakcija, niti kompleksnosti posmatrawa doga|aja u jednom nizu
uzroka i posledica kao u savremenih istori~ara.5 Tako, anti~ki istori~ar
obi~no uzima jednu do dve, najvi{e tri vrste ~inilaca, obi~no vojne,
politi~ke i moralne, pa ih prou~ava nekako izdvojeno od toka pripovedane
radwe, gotovo jednosmerno i obi~no jedan za drugim.6 Nekakvo dubqe ponirawe
u udaqenijim i ne toliko vidqivim istorijskim uzrocima, a koji su po
savremenim kriterijumima zna~ajni, kao {to su ustrojstvo i poredak dru{tva,
ekonomska, demografska, finansijska, privredna pitawa, kod wih ne treba ni
da tra`imo, ili su prava retkost. Na ovom planu se u izvesnom smislu
izdvajaju dela Herodota, Tukidida i Polibija. Delo Herodota u izvesnim
segmentima, delo Polibija u ve}oj meri, dok Tukididovo delo, gledano u

2 Aristotel, O pesni~koj umetnosti, u prevodu M. \uri}a, Nau~na kwiga, Beograd
1948, str. 21.
3 Ibid. str. 43.
4 Ibid, str. 21.
5 Milo{ \uri}, Istorija helenske kwi`evnosti, ZUNS, Beograd 1986, str. 400.
6 Ibid
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celini, i po snazi i po dubini, stoji na samom vrhu i gotovo da je
neprevazi|eno do dana dana{weg. Odatle i, ne slu~ajno, za ve}inu naslova
istorijskih dela anti~kih istori~ara, po~ev{i od oca istorije Herodota iz
Halikarnasa, pa sve do sredwovekovne Storie Fiorentine N. Makijavelija,
uobi~ajeno je da se upotrebqava plural imenice istorija, dakle, "i(sto/riai",
lat. historiae, ili rerum gestarum (pl.), znamenita, zna~ajna dela, podvizi. To su,
dakle, uvek "istorije", odnosno, pripovesti, ili ispitane, proverene i
saop{tene pri~e o nekim stvarnim doga|ajima i li~nostima u odre|enom
vremenu, ali ne i, kako smatra Karl Levit, tuma~ene u perspektivi nekog
op{teg "istorijskog sveta", a jo{ mawe postavqene u teleolo{kom kontekstu,
odnosno da odgovaraju na pitawe "~emu", tj. tra`e}i dubqi smisao nekakve
svetske istorije.7 Naravno, izvesnih elemenata toga ima, pa i dubqe
teleolo{ko osmi{qavawe u anti~koj istoriografiji, ali po{teno bi bilo
re}i da ono kqu~no pitawe "~emu" i ne pripada toliko domenu istorije, ve}
primarno domenu filosofije, posredno i domenu teologije. U tom smislu i na
tom planu primerenije je tra`iti odgovore o svrsishodnosti istorije u
domenu filosofije istorije, kao i u domenu pravoslavnog shvatawa istorije,
nego iskqu~ivo u domenu istoriografije. Stoga predla`em da vidimo koji su
va`niji pravci sagledavawa i osmi{qavawa istorije uop{te u okviru
arhai~nog i anti~kog mitolo{kog predawa, anti~ke filosofije i, kona~no,
hri{}anske teologije. Ili, jo{ konkretnije, da vidimo u ~emu se su{tinski
razlikuje dohri{}ansko shvatawe istorije i vremena uop{te, od hri{}anskog
i savremenog.
Cikli~no i pravolinijsko shvatawe istorije
Generalno uzev{i u nauci postoji jedno op{te mesto i zajedni~ko
slagawe koje govori o eksplicitnom razlikovawu arhajskog i anti~kog
cikli~nog i hri{}anskog pravolinijskog shvatawa istorije. [to se ti~e
hronolo{kog odre|ivawa ciklizma, izvesno je da cikli~ke predstave o
kru`nom toku kretawa u istoriji vremenski prethode predstavama o
nepovratnom toku vremena i prvim teorijama progresa. Kao daleko starije
mo`emo ih prona}i u mitolo{kim slikama kod gotovo svih starih naroda i
gotovo na svim meridijanima. Ono {to je zajedni~ko svim ovim predstavama,
bez obzira na to da li su u svom izvornom mitolo{kom obliku ili u
prera|enom filosofskom i teolo{kom obliku, odnosno u u~ewu koje je
bazirano na nekakvim principima i na~elima, jeste wihova analogija sa
astronomskim kru`nim kretawem nebeskih tela i smenom godi{wih doba, dana
i no}i, smenom generacija qudi, kona~no, u razvijenijim civilizacijama i
smenom politi~kih oblika vladavine. Tesno vezane za ove kosmogonijske
predstave ra|awa i obnavqawa sveta idu i predstave o uni{tewu i kraju sveta.
Gotovo da nema kulture u svetu koja ne govori o nekakvom apokalipti~nom
uni{tewu sveta, koje po pravilu dolazi kao svojevrsna kazna za odmetnuto
~ove~anstvo, ali i kao sredstvo o~i{}ewa kako bi se u novom stvarawu
obnovila prvobitna ~istota. Tako sve kulture govore o jednoj "velikoj

7 Karl Lövit, Gesammette Abhandlungen Zur Kritik der geschichtichen Existenz, W. Kohihamer
Verlag. Stutgart 1960, str. 156.
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godini" koja u sebi sadr`i ve}i broj ciklusa, i to u rasponu od tri do sedam
perioda (eona, juga, vekova). Tako|e govore i o wihovoj smeni, pogor{avawu,
padu i ponovnom vra}awu na po~etak. U na~elu, dakle, govore o ve~nosti sveta
i vremena, ta~nije o jednoj beskrajnoj, ve~noj sukcesivnosti svetova - ~ak i
kada je wihova pretpostavka bazirana na postojawu tvorca sveta/ova, isti su
save~ni Tvorcu, odatle gotovo i da ne postoji neka su{tinski va`na razlika
izme|u Tvorca i tvorevine.
U hronolo{kom smislu mo`da najstarija predstava o tzv. velikoj
godini na tlu Evroazije poti~e od starih Vavilowana koji konkretno govore o
smeni sedam gigantskih svetskih era, koje su oivi~ene velikim potopom, {to
sa~iwava jednu "veliku godinu". U nauci postoji jedna hipoteza da je ova
predstava kasnije preuzimana na Istoku od Indijaca i Kineza, a na Zapadu od
Jevreja, Helena i Rimqana.
Kod Helena mo`emo da je vidimo u starom mitu o Deukalionu i potopu.
Kod pesnika Hesioda u wegovom slikawu 5 doba: zlatno, srebrno, herojsko,
bronzano, i ono najgore, gvozdeno doba ~ove~anstva. Kasnije je vidimo kod
Jowana i wihovog tra`ewa arhea i onog "jednog" odakle se sve izvodi i ~emu se
sve vra}a u sferi~nom krugu. Pa kod Empedokla i wegove cikli~ne, tj.
sferi~ne kosmologije, koja po~iva na u~ewu o 4 osnovna praelementa - zemqa,
vazduh, vatra, voda i dvema univerzalnim na~elima, qubavi i razdora, a u
zavisnosti od toga da li dominiraju sile qubavi koje dr`e ove elemente na
okupu, ili pak sile razdora koje ih razgra|uju, nastaju smene kako pozitivnih
tako i negativnih doba.8 Empedoklovom u~ewu mo`da je najsli~nije ono
kinesko izlo`eno u delima Mese~eve zapovesti i Kwiga promena gde vidimo
jedno filozofski veoma ~vrsto uobli~eno shvatawe cikli~nog smewivawa
svetova. Ovo u~ewe bazirano je na univerzalnom principu izmena suprotnosti
Jina i Janga, odnosno univerzalnih stati~kih i dinami~kih stawa, svetlosti i
tame, toplote i hladno}e (kod Empedokla su to sile qubavi i mr`we), i to
kroz 5 praelemenata: drvo, vatra, zemqa, metal, voda; (kod Empedokla 4), a koja
su vezana ne samo za godi{wa doba ve} i za cikli~nu smenu konkretnih
dinastija. Empedoklovo u~ewe, videli smo, nema svoje pro{irewe na
politi~kom planu kao kod Kineza. No takvo pro{irewe mo`emo da vidimo u
Platonovom u~ewu o kru`nom smewivawu oblika dr`avnog ure|ewa, detaqno
izlo`eno u 8. kwizi wegove Dr`ave, gde prva idealna dr`ava, po Platonu,
aristokratija, progresivno pada preko timokratije u oligarhiju, a ova u
demokratiju, gde preterana sloboda i bezobzirnost demagoga istu odvode u
tiraniju, da bi aristokratija bila ponovno uspostavqena kao prirodni izlaz
iz bezna|a najgoreg dr`avnog oblika. Aristotel je kritikovao ovo Platonovo
u~ewe, jer nije bilo dovoqno jasno obrazlo`eno, ali i on sam nije mogao da
iza|e iz panhelenske, a rekao bih i svetske arhajske kosmologije i u~ewa o
"velikoj godini" i beskrajnog vra}awa istog, pa je isto u~ewe sam Aristotel
primenio na razvoj kulture uop{te. Ina~e, Aristotel kao veliki
sistemati~ar dao je najzna~ajnije teorije vremena u Antici u wegovoj 5. kwizi
Fizike, gde izla`e tri postoje}e i ~etvrtu svoju. Me|utim, i u ovim teorijama
zapa`amo da je Aristotelu strana misao o nekakvom po~etku i kraju

8 Kasnije }e i sv. Vasilije Veliki koristiti u~ewe o 4 praelementa u wegovom delu
[estodnev, ali istovremeno i spajaju}i ih po parovima.
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istorijskog vremena. I Platon izla`e svoja zapa`awa o istorijskom vremenu
u Timaju (pokretna slika ve~nosti), Parmenidu i Dr`avi, ali i on ne izlazi
iz cikli~nih predstava toka istorije. Mada sam govori da svet-kosmos nije
ve~an ve} nastao, gennhto/j, i to delovawem Boga (dhmiourgo/j) koji oblikuje
ovaj svet promene prema uzorima (paradei/gmata) ve~nih ideja. Upravo u
pogledu nastalosti i neve~nosti sveta, odnosno da svet nema svoje pravo bi}e,
Platon je mo`da najbli`i onom kasnijem hri{}anskom shvatawu o nastalosti
sveta. Nekakvo pomirewe ova dva stava Platona i Aristotela i jedno ve}e
pro{irewe cikli~nog kosmolo{kog shvatawa, ali na planu dru{tva, imamo
kod istori~ara Polibija i wegovog u~ewa o 6 vrsta vladavine u wegovoj 6.
kwizi Istorija, gde govori najpre o monarhiji, koja pada u kraqevstvo i koje
vremenom prerasta u tiraniju, da bi iza{lo iz krize u aristokratiju koja
ponovo pada u oligarhiju, pa u demokratiju koja se degeneri{e u ohlokratiju i
koja zavr{ava u divqa{tvu, odakle se na kraju ciklusa ponovo vra}a monarh i
monarhija.
Me|utim, ako izostavimo politi~ka pro{irewa nastala po obrascu
ciklizma, ~ini se da najslo`eniji i najrazra|eniji filozofsko-religiozni
anti~ki oblik cikli~nog shvatawa vremena i istorije na Zapadu imamo jedino
kod stoika.9 I kod wih nalazimo u~ewe o Velikoj godini10 i od Heraklita
preuzetog principa vatre, kod wih razra|en kao u~ewe o ekpirosisu,
"svetskom po`aru", koji sve vra}a u prvobitni etar, da bi procesom
palingenesije, tj. vra}awem stvari u prvobitno stawe, zapo~eo proces
obnavqawa kosmosa u identi~no stawe, odnosno metakosmesis. Tako stoik
Hrisip ka`e: "Nema, o~igledno, ni~eg nemogu}eg, jer posle na{e smrti, posle
mnogih perioda proteklog vremena, mi bivamo ponovo uspostavqeni u istoj
formi koju sada imamo". Sli~no govori i Nemesije: "Ponovo }e biti jedan
Sokrat, jedan Platon i svaki od qudi sa istim prijateqima i istim
sugra|anima... i ta se obnova ne}e ostvariti jednom, ve} mnogo puta; ili,
ta~nije, sve }e stvari ve~no biti obnavqane".11
Postoje ozbiqne pretpostavke da su ova stoi~ka shvatawa o "velikoj
godini" potekla od pitagorejaca, a ovi, kako smo rekli, od Vavilowana. U to
mo`emo da se uverimo na osnovu posrednih svedo~anstva o pitagorejskim
u~ewima. Tako kod Simplicija u komentaru dela Fizika Eudem ka`e: "Ako se
mo`e verovati pitagorejcima, i ja }u u budu}nosti, po{to se sve prema broju
ponavqa, vama ovde ponovo pri~ati bajke dr`e}i ovaj {tap u ruci, dok }ete
vi isto ovako preda mnom sedeti; i sve }e se drugo isto tako de{avati. A
logi~no je da }e i vreme tada tako|e isto tako biti isto. Jer kod jednog
istog kretawa, i tako|e ako su mnoga kretawa ista, prethodni i potowi
doga|aji su isti, kao i wihov broj. Jer po{to je sve isto, i vreme }e biti
isto".

9 Po svojoj slo`enosti i pesimizmu koji nose u sebi ova stoi~ka cikli~na u~ewa
mo`da su najsli~nija u~ewima starih Indijaca u wihovim najstarijim spisima,
Atharva veda, Mahabharata i Purana, gde se spojilo mitolo{ko i religiozno predawe
sa filozofskim promi{qawima.
10 Ta~nije, govori se o 365 puta 18.000 godina.
11 Navedeno prema: Aleksandrov, G. F., Bihovski, B. E., Istorija filozofije, I, rev.
Miroslav Markovi}, Kultura, Beograd 1948, str. 303
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Dakle, ova unapred determinisana smena svega postoje}eg na
kosmi~kom i individualnom planu u jednom ve~itom krugu postajawa i
nastajawa u istoriji sveta tako|e je bitno obele`je pitagorejskog u~ewa, ali i
kasnije svih od wih izvedenih u~ewa u antici. Odatle u wima nu`no
preovladava, u ve}oj ili mawoj meri, i fatalizam i pesimizam, koji su
fakti~ki krajwe izvedene konsekvence takvog pogleda na svet, ali i odre|ena
sli~na re{ewa na planu qudske egzistencije, kao {to je metempsihoza i
metemsomatoza, odnosno seqewa du{e u razli~ita tela kod pitagorejaca,
orfi~ara, kod Platona, ali i kod Indijaca u wihovom veoma razra|enom
u~ewu o reinkarnaciji du{a. Druga va`na konsekvenca ovakvog pogleda na svet
bi}e anti~ka u~ewa koja govore o mogu}em "spasewu", oslobo|ewu ili izlasku
iz ovako shva}ene istorije, kao {to su orfi~ka i pitagorejska na Zapadu, ili
budisti~ka na Istoku.
Jedan komentar Dikearha na u~ewe pitagorejaca u ovom pogledu je
tako|e eksplicitan, gde je sve sabrano na jednom mestu i gde se ka`e:
"Pitagora ka`e da je du{a besmrtna, da du{e prelaze u druge vrste `ivih
bi}a; daqe, da se sve stvari koje su se jednom zbile posle odre|enih perioda
vra}aju i ni~eg novog nema..."
Upravo ovo, pesimisti~ko "ni~eg novog nema" veoma je indikativno.
Naime, ne mo`emo da se otmemo utisku da sli~nih komentara ne nalazimo i u
Starom Zavetu, u Kwizi Propovednika, gde mudri Solomon rezignirano ka`e:
"Ta{tina nad ta{tinama... sve je ta{tina - kakva je korist ~ovjeku od svega
truda wegova, kojim se trudi pod suncem? - Nara{taj jedan odlazi i drugi
dolazi.... - Sunce izlazi i zalazi... - Vjetar ide na jug i obr}e se na sever...
odakle teku rijeke, onamo se vra}aju... [to je bilo to }e biti, {to se ~inilo
to }e se ~initi, i nema ni{ta novo pod suncem."12
^ini se da propovednik Solomon samo sumira, defini{e i izra`ava
jedno op{te tragi~no, rekao bih, pansvetsko raspolo`ewe prisutno u arhajsko
i biblijsko vreme, ali i u ono poznije anti~ko, dohri{}ansko doba. Grafi~ki
simbol svih ovih shvatawa istorije ~oveka i ~ove~anstva jeste geometrijski
krug. Za Helene istinski izraz savr{enstva, ali i izvor qudske tragike jer
istorijski krugovi, repliciraju}i se u nedogled po univerzalnom i
bo`anskom, a ponegde i nadbo`anskom zakonu nu`nosti, kauzaliteta, ili po
principu polariteta, su{tinski ne mogu da ponude nikakav izlaz ili bitniju
pretpostavku iz pomenute tragike qudskog postojawa. Jer ako se istorija
okre}e u krugu, onda su i qudi i doga|aji ponovqive kategorije. To jeste,
dakle, krug, ali jedan za~arani krug postojawa, ili circulus vitiosus. Odatle i
ono tragi~no konstantovawe: "ni{ta novo pod suncem".
Tako|e je ~iwenica da i u Starom Zavetu nailazimo na sli~ne
predstave stvarawa i obnavqawa sveta i ~ove~anstva ba{ kao i u svim ostalim
starim kulturama. Takav je prikaz biblijskog potopa i zaveta pomirewa koji
je sklopqen izme|u Noa, roda qudskog i Boga, po ~emu se i cela sveta kwiga
imenuje kao Zavet, Dogovor. Me|utim, tu te`wu za izlazak iz za~aranog kruga
postojawa mo`emo da vidimo ve} u Starom Zavetu, pre svega u kwizi Postanka,
gde se govori o stvarawu sveta ex nihilo ({to }e biti teorijska osnova kasnijeg
hri{}anskog u~ewa o nastalosti, tj. neve~nosti i neponovqivosti sveta),

12 Kwiga Propovjednikova, 1, 2-10
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zatim u onim wegovim proro~kim delovima koji eksplicitnije govore o
dolasku Mesije i Spasiteqa sveta i ~oveka, a daleko jasnije u Novom ili
Obnovqenom Zavetu i u bogo~ove~anskoj li~nosti Isusa Hrista, Sina Bo`jeg,
kojim po~iwe jedna nova era i kojom se otvara mogu}nost "ne~eg zaista novog
pod starim suncem". Ili "u prevodu" - ne~eg zaista neponovqivog upravo u
istoriji sveta i ~oveka, Koji dolazi u istoriju, ali i Koji }e ponovo do}i na
kraju sveta, u eshatonu. Odatle se danas i uobi~ajeno govori o jevrejsko-hri{}anskom poimawu istorije kao prave linije.13
No sam proces dubqeg shvatawa i osmi{qavawa istorijskog vremena u
hri{}anstvu nije bio ni brz, ni lak, ni jednostavan, a ni toliko samosvestan.
Naime, Sveti Oci nisu se bavili problemom vremena iz filozofskih i
nau~nih pobuda, ili kao posebnim problemom izdvojenim od u~ewa Crkve, ve}
na podsticaj i izazov kako spoqa{wih nehri{}anskih mi{qewa, tako i
unutra{wih hri{}anskih, u vidu brojnih jeresi i odstupawa od prave vere.
Kroz ova teorijska su~eqavawa nastajala su svetoota~ka dela, apologetskog
karaktera, u kojima mo`emo jasnije da vidimo kako hri{}anska misao
postepeno izlazi iz sfere anti~kog za~aranog kruga postojawa i ulazi u jednu
pravolinijsku uzlaznu eshatolo{ku perspektivu ~ime samo postojawe i
istorija dobijaju jedno novo nazna~ewe i novu, ta~nije originalnu,
neponovqivu vrednost.
Tako, mo`da najraniji i najozbiqni hri{}anski poku{aj da se svet
smesti u okvire istorijskog pravolinijskog vremena jeste onaj Origenov iz 2.
veka n. e. U wegovom delu Peri\ ) )Arxw=n, O na~elima Origen poku{ava da
protuma~i stvarawe sveta na hri{}anski na~in, pri tom povezuju}i helensku
filosofsku misao, naro~ito platonsku i neoplatonsku,14 ~ime dolazi do
brojnih zanimqivih i originalnih re{ewa, no koja, s druge strane, i nisu bila
ba{ potpuno u duhu hri{}anskog shvatawa istih problema. Istina, Origen se
(kao i Tatijan pre wega) o{tro se suprotstavqa anti~koj, ta~nije stoji~ki
uobli~enoj ideji o cikli~nom kretawu istorije, jer bi u tom slu~aju, kako
ka`e u delu Contra Celsum: "bilo neizbe`no da, po odre|enim ciklusima,
Mojsije sa jevrejskim narodom uvek (iznova) izlazi iz Egipta, da Isus opet
do|e u ovaj `ivot i ~ini ono {to je ~inio, ne samo jednom nego bezbroj puta, po
ciklusima". Tako|e je istina da Origen polazi i od hri{}anske pretpostavke
13 Me|utim, treba re}i da ova teza nailazi i na osporavawa od nekih savremenih
teoreti~ara istorije. Naime, oni dokazuju svoj stav lingvisti~kim argumentima, kao
{to je ~iwenica da jevrejski glagoli ne poznaju futur, ili budu}e vreme, ve} samo
imperfekt, pro{lo vreme, pa stoga i nisu ni mogli da razmi{qaju u istorijskoj
perspektivi, jer nisu imali lingvisti~ki instrument. Iz istih razloga, teoreti~ari
Fon Rad, Mar{, Knajt, smatraju da Jevreji nisu mogli da formuli{u ni apstraktni
pojam hronolo{ke sukcesije budu}i da nisu ni imali re~ za vreme pa stoga nisu mogli
ni da prevedu gr~ki termin hronos. No ostavimo na stranu ova lingvisti~ka tuma~ewa,
koja naravno imaju svoju te`inu i navode na razmi{qawe, jer u krajwoj liniji, ~ak i
ako ih prihvatimo, ona govore u prilog ve}e originalnosti i novine hri{}anstva, u
smislu shvatawa da tek hri{}anska teologija donosi jedno potpuno novo shvatawe
istorije i vremena u istoriji ~ove~anstva. Sveti Oci od 2. veka posle Hrista pa
nadaqe to uglavnom i potvr|uju, kako re~ju, pisanom ili izgovorenom, tako i delom,
samim svojim `ivotom u Hristu, odnosno u jedinoj novini od kako je sveta i veka.
14 Kao i wegov prethodnik Filon Aleksandrijski u duhu sinteze Starog Zaveta i
helenske filosofije.
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stvarawa sveta ex nihilo, ali je kod wega postavqena nekako vi{e u odnosu na
nedeterminisanost Boga od spoqa, od sveta, a mawe u odnosu na Wegovu
unutra{wu determinisanost da stvara uop{te. Naime, jo{ uvek ne razlikuju}i
kqu~ne hri{}anske teolo{ke termine ra|awa (ge/nnhsij) i stvarawa
(ge/nesij), odnosno teologije Svete Trojice (Boga unutar sebe) i ikonomije
(domostroja) Boga u odnosu na svet, Origen ~ini Boga nu`no zavisnim od
postojawa sveta (jer ako je Tvorac, on je oduvek Tvorac, a ako je oduvek, dakle
ve~ni Tvorac, onda je nu`no da oduvek i vlada nad ne~im, tj. svetom), te je stoga
i sam svet nu`no save~an Bogu (mada se kod wega misli pre svega na onaj
prvobitni duhovni svet pre stvarawa). Time Origen na mala vrata, ali sada u
hri{}anstvu, ponovo uvodi anti~ke teme, probleme i shvatawa vezana za
preegzistenciju du{a, ve~nosti i obnovqivosti sveta, veoma bliske onim
cikli~kim, mo`da ne po samoj formi, no izvesno po duhu. U tom smislu, on je
bio deo svog vremena, jedno razme|e i veza izme|u anti~kog cikli~nog i novog
hri{}anskog pravolinijskog shvatawa istorije.
Upravo ovi stavovi Origena posta}e meta brojnih kritika crkvenih
otaca, ali i sredstvo daqeg razvijawa hri{}anskog u~ewa o smislu istorije.
Prvi ozbiqniji napad na Origena dolazi od jednog od zna~ajnijih Otaca
Crkve iz 3. veka sv. Metodija Olimpijskog (311). U delu
Peri\ tou@ au)tecousi/an O slobodnoj voqi (ili u slov. prevodu, O Bogu,
materiji i slobodnoj voqi), Metodije kritikuje Origenovo u~ewe o
beskrajnoj sukcesivnosti svetova i pritom jasnije nagla{ava hri{}ansko
u~ewe o vremenu koje polazi od pretpostavke stvarawa sveta ex nihilo.
Konsekvenca ove pretpostavke je da vreme nije ve~no, ve} da je sazdano sa
svetom i vezano za stvoreni svet, odnosno da ima svoj po~etak i svoj kraj. U
drugom wegovom delu )Aglafw@n peri/ anasta/sewj, Aglafon ili o vaskrsewu,
on locira pote{ko}e u Origenovom u~ewu, kao {to je ono o preegzistenciji
du{e, zatim anti~ka helenska shvatawa o ve~nosti i kraju sveta, a na planu
tuma~ewa svetog pisma wegov alegorizam i "umovawa" o vaskrslom telu.
Istorijski i metafizi~ki aspekt vremena ponovo se aktualizuje u
slede}em, 4. veku sa u~ewima Arija i wegovih sledbenika, od kojih je
najpoznatiji Evnomije. Su{tina ovih u~ewa bila je wihova logi~ka
pretpostavka da je postojalo "vreme" kada Sina nije bilo, budu}i da pojam
sinovstva nu`no ukqu~uje izvesnu vremensku razdaqinu izme|u Oca i Sina,
jer u suprotnom bi oni bili bra}a. U izvesnom smislu su i ova u~ewa zasnovana
na nerazlikovawu pomenutih termina ra|awa (ge/nnhsij) i stvarawa (ge/nesij),
odnosno teologije i ikonomije kao kod Origena, samo {to su kod arijanaca
Sin i svet vremeniti, tj. nesli~ni Bogu, dok su kod Origena Sin i svet save~ni
Bogu. Dakle, i u jednom i u drugom slu~aju nemamo ono ortodoksno razlikovawe
ili razdvajawe ve~nog od neve~nog, Tvorca od tvorevine, bo`anskog
svetotroji~nog ustrojewa od ustrojstva sveta, kona~no Bo`anske su{tine
(ousi/a), ili prirode, od Bo`anskih energija. Kao odgovor ovim shvatawima
javqaju se dela sv. Atanasija i sv. Vasilija, oba Velika, u kojima se pobijaju ne
samo ova arijanska u~ewa ve} i sva anti~ka, ~ime se za prvi put kristali{u
mnogo eksplicitnije pravoslavni stavovi po pitawu stvarawa sveta, vremena,
po~etka i kraja, odnosno smisla istorije.
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Mo`da je najboqi izvor za ova u~ewa [estodnev (ECAHMEROS) sv.
Vasilija Velikog, koji je uzoran po svim ovim pitawima. U wemu on polazi od
"dogmata o stvarawu i ustrojavawu sveta po kojemu sve {to je u vremenu
zapo~eto nu`no je u vremenu i da zavr{i",15 odnosno dogmata o stvarawu ex
nihilo, zasnovanog na otkrivewu u Svetom Pismu i biblijskih re~i "U po~etku
stvori Bog nebo i zemqu". Zatim spori sa svim zna~ajnijim dohri{}anskim
anti~kim shvatawima, koji smatraju da se stvarawe sveta "zbilo samo od
sebe",16 odnosno da je svet ve~an i samopostao, "da je osnova svega ve{tastvena,
tvrde}i da uzrok svemu ~ine ve{tastveni elementi", a da nije, kako ka`e
Vasilije, "delo razumnog Uzroka",17 odnosno Wegove tvora~ke sile. Tako|e se
obra}a i onima koji smatraju da je svet bespo~etan i da se sve vrti u krugu, jer,
kako ka`e, "ni taj krug, odnosno ravnu povr{inu koja je jednom linijom
obuhva}ena, zato {to izmi~e na{im ~uvstvima i {to joj ne mo`emo
odrediti ni odakle po~iwe ni gde se okon~ava, ne treba da smatramo
bespo~etnim".18 Sam po~etak pak, ili arhe sveta i vremena, Sv. Vasilije
tuma~i na 5 na~ina, od kojih su 4 preuzeta iz Aristotelove Metafizike: 1) kao
vremenski po~etak, 2) kao prva kretwa, dakle, causa efficiens, 3) kao nastajawe
ne~eg od ~ega nastaje ne{to drugo - causa materialis, 4) kao nastajawe ne~eg
uobli~enog i uzornog, kao umetni~ko delo - causa formalis i 5) kao nastajawe
ne~eg s obzirom na koristan kraj, telos ili svrhu.19
Iz ovoga vidimo da su s problemom po~etka vezani i problemi
vremena, prostora, kretawa, stvarawa i krajweg smisla. Bog je, po sv. Vasiliju,
stvorio svet u po~etku vremena, ali ne i u samom vremenu, jer kako ka`e: "kao
{to po~etak puta jo{ nije put i po~etak ku}e jo{ nije ku}a, tako ni
po~etak vremena nije vreme, pa ~ak ni wegov najmawi deo".20 S druge strane,
poku{ati podeliti ovaj po~etak na delove vremena nemogu}e je jer bismo
dobili najmawe dva po~etka umesto jednoga, a to ne samo {to je nemogu}e ve} je
i sme{no, ka`e Vasilije. Dakle, samo stvarawe nemogu}e je shvatiti qudima
koji razmi{qaju u vremenskim kategorijama, jer je ono nastalo istoga trena
kad je izre~ena voqa Bo`ja, i to slobodno i bez protoka vremena, a ne nu`no i
u vremenu. Svet, dakle, nastaje zajedno sa vremenom, a vreme je produ`ewe
sveta. Smisao pak stvarawa sveta po sv. Vasiliju je "da bi se pokazalo da je
svet umetni~ka tvorevina, postavqena pred sve qude kako bi je posmatrali,
kako bi kroz wu spoznali mudrost wenoga Tvorca".21 Dakle, svet i vreme nisu
izumqeni ni nasumi~no ni bezrazlo`no, "ve} zbog nekog va`nog ciqa i da bi
bi}ima pru`ili veliku korist, budu}i da je svet uistinu {kola slovesnih
du{a i u~ili{te bogopoznawa koje, kroz ono {to je vidqivo i ~uvstveno,
uzvodi um ka vi|ewu onoga {to je nevidqivo...".22
Tako se i u wegovom delu pokazuje da je smisao istorije, ~oveka i sveta
upravo u napredovawu qudskog bogopoznawa, kako bi ~ovek postao i kao
15 Sveti Vasilije Veliki, [estodnev, Beseda, Novi Sad, 2001. god. str. 60
16 Ibid, str. 55.
17 Ibid, str. 57.
18 Ibid, str. 60.
19 Ibid, str. 63-64; 66.
20 Ibid, str. 65.
21 Ibid, str. 66.
22 Ibid, str. 64
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li~nost i kao zajednica bogopodoban, odnosno bli`i Tvorcu, Bogu i drugom
~oveku. Time se dotada{wa anti~ka paideia, morfosis (obrazovawe) u
hri{}anstvu preusmerava i podi`e na jedan kvalitativno vi{i nivo u pravcu
dubqeg osmi{qavawa istorije, odnosno smisla qudskog postojawa kao
napredovawe u pribli`avawu Bogu, bli`wem i sebi samima.
Kao svojevrsna dopuna ovim stavovima, ali i kao daleko eksplicitniji
odgovor origenisti~kim i, mo`da jo{ vi{e, arijanskim stavovima upravo po
pitawu odvojenosti Oca od Sina javqa se u~ewe sv. Grigorija Niskog. Naime,
Grigorije onu vremensku i prostornu distancu, tj. razdaqinu (diasthema),
pripisuje iskqu~ivo tvorevini, dok je sam Bog, Otac Sin i Sveti Duh, po wemu
adiastatos (superlativ), potpuno nerazdvojiv. Novina pak wegovog u~ewa
sastoji se i u tome {to ovu diasthemu razvrstava po horizontalnoj i po
vertikalnoj liniji: kao razdvojenost bi}a (vremensku i prostornu) me|u
sobom, i razdvojenost stvorenih bi}a od Boga (ali "ne prostorom, ve}", kako
bi rekao sv. Jovan Damaskin, svojom "prirodom"). Odatle se i sam smisao
qudskog postojawa ostvaruje upravo u na{em anga`ovawu da prevalimo ove dve
distance (diastheme), kako me|usobno, tako i u odnosu na Boga. Ta~nije, kroz
duhovni `ivot koji podrazumeva na{e aktivno u~estvovawe u onom ve~nom i
vanistorijskom (npr. liturgija), kao i na{im kretawem ka onome {to je na
kraju istorije, tj. ka eshatonu. I mada sv. Grigorije ne pomiwe nigde
istorijsko vreme, smisao samog vremena, posredno i istorije ~ove~anstva, on
vidi upravo u duhovnom napredovawu ~oveka i ~ove~anstva, koji ima svoj
po~etak, sredinu i uslovni kraj, dakle, u jednom pravolinijskom smeru i
nazna~ewu. Ka`em pak uslovni kraj jer se po sv. Grigoriju duhovno
napredovawe prema Bogu nikada ne zavr{ava, "ni u ovom ni u onom svetu",
ta~nije, ni posle istorijskog kraja, eshatona, ni u ve~nosti, jer je sam Bog
beskona~an pa se nikada i ne mo`e dosti}i.
Sli~no u~i i sv. Maksim Ispovednik u 7. veku. I u wegovom u~ewu
zadato istorijsko vreme jeste svojevrstan medijum u kome se odvija onaj pokret
ka Bogu, ali kroz slede}u trijadu: genesis, kinesis, stasis (postanak, pokret i
smiraj). Smiraj je na kraju istorijskog vremena, ali on sam ne podrazumeva i
zaustavqawe kretawa ka Bogu, jer se odvija i u ve~nosti. On to naziva ve~nokre}u}i stasis jer smo dostigli Boga, ali nastavqamo da se kre}emo jer je On
sam beskona~an. Ovo tako|e odgovara i jednom duhovnom uzrastawu kao kod
Grigorija, no kod wega trijada genesis-kinesis-stasis odgovara drugoj trijadi
bi}e-dobro, bi}e-ve~no i dobro-bi}e. Prvo i drugo dati su nam od Boga kao
wegova ikona po kojoj smo stvoreni, dok tre}a, dobro-bi}e, jeste ne{to {to
zavisi od nas, na{e slobode i duhovnog uzrastawa.23
Dosezati pak ovo dobro-bi}e po otkrivenoj ikoni bogo~oveka Isusa
Hrista i u zajedni~koj saradwi, sinergiji, izme|u ve~nog pedagoga Boga i
~oveka, na pozornici sveta i istorije, predstavqa sam smisao qudskog
postojawa i wegove istorije. To je, dakle, jedna potpuno nova perspektiva
posmatrawa istorije koja nudi mogu}nost uzrastawa i spasewa ~oveka ne van
istorije, kao u antici, ve} upravo u istoriji. Ili je mo`da ta~nije re}i upravo uz pomo} istorije ili bogo~oveka Hrista, koji je do{ao "radi nas i

23 Detaqnije o ovom u~ewu u Ambigua 7, gde sv. Maksim Ispovednik daje svoje
Tuma~ewe 14. Besede sv. Grigorija Bogoslova.
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na{eg spasewa" samo jednom (kao iskupiteq) i koji }e ponovo do}i "da sudi
`ivima i mrtvima" samo jednom (kao sudija). Upravo ovaj do`ivqaj
neponovqivosti istorijskih ~iwenica samog ovaplo}ewa i vaskrsewa
Spasiteqa, ali i svih doga|aja opisanih u Svetom Pismu Starog i Novog
zaveta, koji mu prethode, jeste ono {to su{tinski razdvaja arhajska i anti~ka
shvatawa istorije od hri{}anskog. Na tom do`ivqaju i iz tog do`ivqaja
neponovqivosti istorijskih doga|aja izvire i temeqi se sva hri{}anska
teologija, a iz we i svi kasniji koncepti, pa i nau~ne teorije progresa na
hri{}anskom Zapadu sve do danas. To mo`emo i neposredno i posredno da
zakqu~imo, jer sa istorijskim i ~iweni~nim smawivawem ovog hri{}anskog
uticaja i do`ivqaja neponovqivosti, vidimo kako se u savremeno doba ponovo
restauriraju i aktualizuju upravo ona ista drevna anti~ka cikli~na u~ewa o
ponovqivosti istorije i istorijskih kretawa. Da li je pak sama istorija kao
nau~na disciplina bila posredno ili neposredno podlo`na svim ovim
uticajima od wenog nastanka do danas i ako jeste, na koji na~in i koje su bile
posledice tih uticaja - to }emo poku{ati da otkrijemo u tre}em delu.
Istorija i pravoslavna teologija
Da bismo se pribli`ili gorepostavqenim pitawima, predla`emo da
najpre krenemo od pitawa: {ta je predmet istorije kao nauke? ^ini se da
ne}emo mnogo proma{iti ako ka`emo da je osnovni predmet istorijske nauke u
naj{irem smislu re~i sam svet i sam ~ovek, ili ono {to se u hri{}anstvu
naziva "tvorevinom", mada se ovde, u kontekstu istorije kao nauke, vi{e radi o
"tvorevini tvorevine" (Platon bi rekao "senka senke"). Na ovako {iroko
definisanom odgovoru neko bi mogao da primeti da je navedeni predmet gotovo
isti i u filosofiji i u teologiji. Pa ipak, mada je predmet istorije, s jedne, a
filosofije i teologije, s druge strane, veoma blizak, dijametralno su
razli~iti wihovi uglovi gledawa istog. Naime, od samog ustanovqewa
istorije kao nauke ona se polako osloba|ala pretpostavke Tvorca tvorevine.
Razlog za to je filosofija maloazijskih Jowana, koja se razvila u 6. veku i
koja, po~ev{i od Talesa, za svoje polazi{te vi{e ne uzima svet bogova i
wihove voqe, ve} prirodu i wene zakonitosti. Kao i prva istoriografija, tj.
logografija, i filosofija se razvija od pesni{tva, i to, kako se uobi~ajeno
smatra, odbacivawem mitskih kosmogonija i teogonija i tra`ewem jedne
osnovne prasupstance sveta u prirodi i kosmosu. ^ini se da upravo ovom
filosofijom nastaje prvi blagi razlaz izme|u sveta bogova i sveta prirode i
~oveka, koji se dotada jo{ uvek ~uvao u `ivom jedinstvu u helenskom predawu,
tj. u mitu i pesni{tvu. S druge strane, ova filosofija (uostalom kao i svaka
slede}a), tra`e}i ono op{te i univerzalno u pojedina~nom, prirodno je
stremila da obuhvati celokupno znawe o svetu, te su stoga u woj sadr`ane i
klice svih kasnije stvorenih nauka. Tako se od we i istoriografija i
geografija prve odvajaju kao samostalne nauke. Kasnije }e biti i drugih
filozofija gde }e ono pocepano jedinstvo izme|u nebeskog i zemaqskog
ponovo biti uspostavqano, uspe{nije ili mawe uspe{no, na sli~nim ili mawe
sli~nim temeqima - kao u filosofiji Platona i neoplatonizmu, ili pak na
drugim, razli~itijim osnovama - kao u filosofiji hri{}anstva. No sve nauke
koje su nastale od ove prve miletske filosofije, ukqu~uju}i i
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istoriografiju, ~ini se da }e nadaqe nositi zauvek u svojoj strukturi izvesne
prepoznatqive tragove, kao {to su: racionalizam, kriticizam, zatim
empirizam, naturalizam, individualizam i sl. Tih tragova nije bila
po{te|ena ni kasnija hri{}anska istoriografija, ni filosofija, pa ~ak ni
bogoslovqe, i to ne samo ono katoli~ko i protestantsko na Zapadu ve}, kako
se ~ini, i ono pravoslavno na Istoku. Na Zapadu mo`da sve uo~qivije,
po~ev{i od skolastike Tome Akvinskog, koja pod uticajem Aristotelove
filosofije sve vi{e daje primat razumu u poznawu Boga i time postaje
dominantno spekulativna, intelektualna i apstraktna, a od renesanse
naovamo, kako smatra
@. K. Lar{e, naturalizam, racionalizam i
individualizam predstavqaju mo`da wegovu i najva`niju karakteristiku.24
Isti proces mo`emo da konstatujemo i na Istoku, recimo u Rusiji, krajem 19. i
po~etkom 20. veka, kada
rusko bogoslovqe poprima oblik religiozne
filosofije, o ~emu govore re~i Florovskog o "vavilonskom ropstvu
pravoslavnog bogoslovqa", dok je u ostalim pravoslavnim zemqama, koje su
dugo bile pod uticajem Zapada, stawe mo`da jo{ i gore.25
No ovaj uticaj na sve evropske nauke, ukqu~uju}i istoriografiju,
filosofiju i hri{}ansko bogoslovqe, ne o~ituje se samo na planu duha ve} i
na planu metodologije. Tako, po~ev{i od logografa Hekateja Miletskog, koji
je prvi primenio racionalisti~ku metodu na planu tuma~ewa mitova, a koja je
potekla iz Talesove filosofske {kole, ista vremenom postaje standardna
istoriografska metoda. Mo`emo da je prepoznamo i u helenisti~ko i u rimsko
doba. Ona je primewivana i u antiohijskoj hri{}anskoj {koli, koja tuma~i
Sveto pismo u duhu slova, a od 13. do 19. veka i u telogiji Prosve}enosti u
obra|ivawu biblijskih ~uda.26 S druge strane, kao svojevrsna reakcija javqa se
i alegori~ka metoda tuma~ewa mitova. Za razliku od racionalisti~ke, koja
odbacuje sve ono {to je po kriterijumu razuma ~udno i neobi~no iz mita,
dakle, svode}i mit na istorijski doga}aj i konkretnu li~nost, alegori~na
metoda u mitu gleda simbol, tajanstveni znak, skriveni i dubqi smisao nego
{to nam se on na prvi pogled priop{tava. Prva metoda je agresivna, druga je
odbrambena, apologetska. Prva metoda svodi, druga pro{iruje, univerzalizuje
i osmi{qava. I jedna i druga metoda od svog postanka traju do dana dana{weg.
Tako primewenu alegoriju vidimo jo{ kod Heraklita, kod gramati~ara
Teagena iz Regije, kod brojnih filozofa, wu prihvata sofist Hipija, pa
Antisten i kinik Diogen, naro~ito stoi~ari, pa Filon Aleksandrijski kako
bi uskladio Stari zavet s helenskom filosofijom, pa neopitagorejci i
neoplatoni~ari.27 Kona~no, u aleksandrijskoj hri{}anskoj {koli jo{ od
Origena Sveti oci primewuju podjednako i jednu i drugu metodu, ali
selektivno i klone}i se preteranosti svojstvene i jednoj i drugoj metodi. No,
kod istoriografa nemamo {iru primenu obe metode. Oni ostaju privr`eni
racionalisti~koj metodi, ili je mo`da ta~nije re}i da upravo ona
istoriografiju u znatnoj meri i uobli~ava, pre svega na planu duha - duha koji
svodi. Odatle }e i istorija nadaqe nadokna|ivati pretpostavku Tvorca,
24 @. K. Lar{e, [ta je bogoslovqe?, Crkvene studije, god. 1, br. 1, Centar za crkvene
studije, Ni{ 2004, str. 14.
25 Ibid.
26 Milo{ \uri}, Istorija helenske kwi`evnosti, ZUNS, Beograd 1986, str. 378-379
27 Ibid, str. 386.
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naj~e{}e prirodom, bilo qudskom, bilo kosmi~kom i time postajati sve vi{e
naturalisti~ka, odnosno u na~elu jednostrana.
^ini se da ovaj imanentni nedostatak savremene istorije postaje
uo~qiviji prilikom definisawa zadataka istorije. Tako ugledni ruski
istori~ar M. Rostovcev smatra da je glavni zadatak istorije kao nauke "da
razotkriva pro{lost ~ove~anstva i da ponovo stvara qudski `ivot u svoj
wegovoj raznolikosti, prate}i wegov razvoj od najstarijih vremena do
dana{weg dana."28 Drugom prilikom Rostovcev je jo{ eksplicitniji i
ekspresivniji kada ka`e da je pisani i arheolo{ki materijal samo kostur, dok
je glavni zadatak istori~ara da ovom skeletu doda mi{i}e i vene, da u~ini da u
telu prostruji krv i, kona~no, da ga pokrene u `ivot.29 Simptomati~no je ono
"da ponovo stvara qudski `ivot", u ~emu se ogleda ona pomenuta skrivena,
nesvesna, metafizi~ka te`wa za ponovnim, odnosno vaskrsavaju}im stvarawem.
No, koliko joj uspeva ova te`wa i kojim se metodama pritom ona slu`i kako bi
uspela, kona~no, na kom planu se prete`no ostvaruje, to treba tek da vidimo.
U toj wenoj te`wi prvo {to zapa`amo jeste da je istorija vremenom
izgradila brojne metode: sakupqawe, proveravawe, verifikovawe,
klasifikovawe, interpretirawe i izlagawe ~iwenica. U svetlu pomenute
Rostovceve definicije postaje jasnije za{to su bitne ove metode i kako se
do{lo do ovog wihovog broja. Naime, ~iwenice moraju u potpunosti da
odgovaraju pomenutim "mi{i}ima i venama pre nego ih pokrene u `ivot nova
krv", ina~e }e skelet i telo ostati be`ivotni i ru`ni, sa ispreme{tanim
rukama i nogama, nalik nekoj nakazi. Iz iste te`we vremenom postaju jo{
brojniji i preduslovi koje savremeni istori~ar treba da ispuni kako bi
adekvatno odgovorio svim ovim metodama. On danas mora biti mawe ili vi{e
filolog, arheolog, geograf, antropolog, etnograf, psiholog, sociolog, da
poznaje i vlada razli~itim sistemima za ra~unawe vremena, uporedne
filologije, uporedne religije, odnosno da poznaje i vlada bar osnovnim
dostignu}ima svih navedenih nauka. Odatle je savremena istoriografija
vremenom postala prili~no komplikovana, neverovatno slo`ena i
kompleksna. U woj se sve posmatra, kako ka`e M. \uri}, u jednom beskrajnom
nizu uzroka i posledica, u jednoj slo`enoj isprepletenosti akcija i
reakcija.30
No ono {to se nikada nije mewalo od kako je za~eta istoriografija je
da istori~ar ispuwava, po Rostovcevu, dva qudska preduslova. Prvi je da bude
istinoqubiv, a drugi da poseduje kwi`evni dar. Istinoqubivost jeste za
istori~ara uslov svih uslova, jer, kako ka`e M. Rostovcev, "~ovek ne samo
{to u sebi nosi sna`an nagon da dozna istinu ve} i ni{ta mawe sna`an
podsticaj da je osakati, svesno ili nesvesno".31
Po wemu, brojni su razlozi za ovo saka}ewe istine. Najpre, ~ovekova
sklonost ka pesni~kom stvarala{tvu i plodnost ma{te koja se obi~no
aktivira kada mu ne{to nije poznato kako bi popunio postoje}e praznine,
zatim patriotizam koji navodi ~oveka da dokazuje kako wegov narod nadma{uje

28 M. Rostovcev, Istorija staroga sveta, MS, Novi Sad 1990. god., str. 19.
29 Ibid, str. 7.
30 Milo{ \uri}, navedeno delo, str. 400.
31 M. Rostovcev, nav. delo, str. 23.
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sve ostale i uvek je u pravu, a da wegovi neprijateqi uvek gre{e.32 I upravo sa
tih razloga, kako ka`e Rostovcev, "mit i legenda su nerazlu~ivo povezani sa
istorijom, a ~ak se i u samo na{e vreme pletu oko velikih istorijskih
doga|aja i jo{ ~e{}e oko velikih istorijskih li~nosti".33 No, da stvar bude
gora, postoje ne samo one mawe svesne pobude za kvarewe istine, kao {to su
te`wa pripoveda~a da odbrani sopstveni ugled ili ugled svog prijateqa, ili
da odbrani odre|eno politi~ko gledi{te, ve} i one potpuno svesne, kao {to je
materijalna korist pripoveda~a.34 Istina, poznata je deviza vrsnog rimskog
istori~ara Tacita, "Sine ira et studio" (= bez ozloje|enosti i tendencije), a to
zna~i pisati, tuma~iti i iznositi istorijski sadr`aj bez gneva i
pristrasnosti - danas bismo rekli "objektivno". Ona je bila ~esta
inspiracija generacijama istori~ara, pa i ovim savremenim, ali je isti ideal
retko koji istori~ar u celosti i dosegao. Mo`da nekoliko wih. Tako|e je
istina i da istoriju uvek pi{u qudi sa svojim li~nim osobenostima,
sklonostima, manama, pristrasnostima, a ne ma{ine. Odatle su i istorijske
~iwenice i istina koju iznosi istori~ar u mawoj ili ve}oj meri uvek
zamagqene samom qudskom prirodom. Bilo onom imaginativnom, odnosno
konstruktivnom i stvarala~kom, bilo onom tendencioznom i pristrasnom,
odnosno negativnom, destruktivnom. Onom, rekao bih, su{tinski navija~kom,
gde prirodno navijamo uvek za sebe i svoje prijateqe, sopstveni narod, naciju,
stranku, pa i sopstvenu religiju, a na {tetu istine. Stoga uvek treba imati na
umu da je istorijska istina uvek qudska istina, jer je ona, re~eno re~nikom
pravoslavne teologije, uvek proizvod one "pale qudske prirode". Pogotovo
onaj wen gorepomenuti destruktivni, tj. navija~ki deo, koji procewuje uvek po
potrebi i nu`nosti, ili "pri-strasti", dakle, pristrasno, a ne po istini i
slobodi, kao i qubavi prema istini, dakle, "bez-strasti" ili bar "iznad-strasti", ili kako bi rekli u pravoslavqu "celomudreno". Zato je
istinoqubivost za istori~ara uslov svih uslova i osnova svih pobrojanih
metoda, ~iji je ciq istinita rekonstrukcija ~iwenica koje grade mi{i}e i
telo istorijske stvarnosti.
Drugi qudski uslov koji treba da ispuwava dobar istori~ar jeste da
on, kako je re~eno, poseduje, ni mawe ni vi{e, nego ba{ kwi`evni dar. ^ini se
da ovaj pomalo neobi~an i zahtevan uslov tra`i i jedno dubqe obja{wewe, ali
i jedan kra}i istorijski ekskurs. Naime, istoriografija od samih svojih
po~etaka, kod Helena od kraja 6. i sredinom 5. veka st. ere, kako smo ve} rekli,
pod uticajem jonske filosofije i wenog duha stremi da sve vi{e bude nauka,
ali ne treba smetnuti s uma da je ona upravo ~edo daleko starijeg helenskog
epskog pesni{tva. Onog trenutka kada je prestao interes Helena za ep i
epopeju, a posle pojave jonske filosofije, vidimo kako i ep i epopeju polako
zamewuje istoriografija. Najpre u vidu logografije, a od Herodota pa
naovamo, sredinom 5. veka, i u vidu prave istoriografije. Naravno, ova
anti~ka istoriografija dosta se razlikuje od savremene, ne samo na planu
pomenute relacije jednostavnosti-kompleksnosti ve} pomalo i na samom
wenom predmetu. To najboqe mo`emo da uo~imo uporediv{i predmet anti~ke

32 Ibid
33 Ibid.
34 Ibid.
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istoriografije i predmet wene prethodnice, logografije. Tako, dok
logografija za svoj predmet uzima lokalne mitske pri~e o bogovima i
herojima, obi~ajima plemena, gradova i naroda, istoriografija, ve} od
Herodota i Tukidida, po~iwe da uzima za predmet jedan krupan istorijski
doga|aj na jednom velikom prostoru, kao {to su gr~ko-persijski ratovi kod
prvoga, ili peloponeski ratovi kod drugoga. Na taj na~in ona izlazi iz tesnih
specijalisti~kih i lokalisti~kih logografskih okvira i polako prelazi u
{irinu univerzalne istorije.
Na istoriografskom delu Herodota ovaj proces se mo`da i najjasnije
o~ituje, jer ono u sebi jo{ uvek sadr`i ne samo logografske elemente ve} i,
one dubqe i starije, pesni~ke elemente. Logografski elementi bili bi
wegovi ~esti ekskursi u slikawu lokalnih mitova, legendi, obi~aja, verovawa
plemena i naroda, kao i brojne sli~ne kra}e digresije van glavnog toka radwe.
Pesni~ki bi se o~itovali u wegovom dubqem shvatawu istorije, po kojemu se i
`ivot pojedinca i krupniji istorijski doga|aji razumevaju uvek kao jedan
neprekidni lanac u~iwene krivice i zaslu`enog ispa{tawa - nalik anti~koj
tragediji. U tom pogledu mo`da je najbli`i Sofoklu. Herodot, dakle, u
istoriji jo{ uvek pronalazi vi{i smisao, a sile koje upravqaju pojedincima,
zajednicama i istorijskim doga|ajima, tako|e imenuje bogom ili bogovima,
mada pritom iskazuju}i i odre|ene rezerve prema ovim nadistorijskim
~iniocima. U tom smislu wegova istoriografija, pod uticajem jonske
filosofije formalno se odvaja od pesni{tva, ali na dubqem planu jo{ uvek
stoji u okviru pesni{tva, epopeje, helenskog predawa i paganske religiozne
tradicije. Wegovo dubqe shvatawe istorije su{tinski je teocentri~no,
pesni~ko i tragi~ko. Zato wegovo delo i po mi{qewu Aristotela stoji jo{
uvek na razme|i logografije i istoriografije, a aleksandrinci wegovo delo
ne naslovqavaju sa istorija, nego "istorije" (plural), tj. pripovetke.
Pripovetke su pak deo kwi`evnosti.
Kod Tukidida pak vidimo da je ovaj prelazak od pesni{tva i
logografije u klasi~nu istoriografiju ve} u celosti zavr{en. Uzimaju}i za
predmet svoje istorije peloponeske ratove, u kojima je i sam bio u~esnik, a za
etiolo{ke ~ionioce faktore kao {to su politi~ki i ekonomski interes
dr`ava i pojedinaca, kao i surovo na~elo mo}i, prevlasti i dominacije koji
vladaju wima, kod wega ve} mo`emo da prepoznamo veoma jasne obrise onog {to
se danas i podrazumeva pod istorijskim gradivom. Ono je ve} potpuno
oslobo|eno bilo kakvog mitskog pesni~kog predawa, vere u moralni kosmi~ki
poredak i bo`anske promisli, ili narodnog verovawa u paganske bogove, pa i
bilo kakve filosofske spekulacije. Naravno, on nije nekakav bezbo`nik niti
pristalica na~ela mo}i kao Kalikle. On je jednostavno svedok rata i ratnih
doga|aja wegovog vremena, ~iji je skriveni i dubqi razlog, po wemu, interes
dr`ava i wene mo}i, a ne na~elo qudskog prava ili bo`anske pravde.
Upe~atqiv primer za to da se zakon mo}i ne podre|uje nikakvom idealnom
pravu, ve} da on sam stvara pravo, jeste wegovo slikawe tragi~ne sudbine
malog neutralnog ostrva Melosa, koje se na{lo na udaru mo}ne Atine.
Melo{ani, ~vrsto uvereni da su i qudski i bo`anski zakoni na wihovoj
strani, da ih zato i bogovi {tite, odbijaju da im se pokore, jer ih vezuju i
dogovori sa Spartancima. ^ak i blago opomiwu Atiwane da }e do}i vreme
kada }e i oni prekliwati nekog ja~eg od wih da ih po{tedi, pa }e se kao i oni
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pozivati na pravo i pravdu za slabijeg. Pa ipak, Atiwani nisu zastra{eni
opomenom jer smatraju da ~ak i bogovi neograni~eno vladaju nad onim {to su
zadobili, da oni nisu izmislili taj zakon, ve} da su ga nasledili takvim, da }e
se slu`iti wima dok mogu i preda}e ga u nasle|e, kako ka`u, "dobro znaju}i da
biste i vi i svi drugi, kad biste imali na{u mo}, to isto ~inili" (V 105).
Sudbina Melo{ana bila je unapred odre|ena - stanovni{tvo pobijeno,
pre`iveli rasprodati, ostrvo anektirano. Jasno je, dakle, da kod wega nema
natprirodnih i nadistorijskih ~inilaca u istorijskim doga|ajima, ve} da se
sve izvodi iz motiva qudske prirode (kao kod Euripida), koja je svuda i svagda
ista, {to mu omogu}ava da primeni deduktivnu metodu u tuma~ewu pro{lih i u
predvi|awu budu}ih doga|aja. On je prvi na tom planu, ali i na svakom drugom.
U razlikovawu uzroka od povoda, kod wega datih u relacijama - daqi, dubqi,
ali skriveni uzroci (a)faneij ai)t/iai), koji se pre}utkuju i oni povr{niji,
najbli`i povodi (fanerai\ ai)ti/ai), o kojima se govori. Prvi je i u shvatawu da
politi~ki sukobi imaju svoje poreklo u ekonomskim potrebama i
suprotnostima, ~ime za~iwe ne samo trgovinsku i privrednu istoriju ve} i
politi~ku istoriju uop{te. Ako je Herodot otac istorije, kako ga je nazvao
Kikeron, onda je sigurno Tukidid otac nau~ne, kriti~ke istoriografije. No
~ini se da je wegovo delo i na planu kwi`evnog izraza jo{ uvek nenadma{no.
Wegov te`ak, veoma zbijen i jezgrovit stil pisawa, bez izli{nih re~i i
digresija, ~esto odsustvovawe kopule, naro~ito u besedama, pribli`ava ga pre
pesnicima nego prozaistima.35 Stoga i wegovo istoriografsko delo, koje je po
duhu i strukturi daleko odmaklo od pesni{tva i logografije, na planu
kwi`evnog izraza jo{ uvek je pesni~ko. Sa tih razloga i samu istoriografiju,
jo{ od samih po~etaka pa do danas, ne samo da mo`emo ve} i moramo smatrati
granom kwi`evnosti.
Da zakqu~imo. Istorija i istori~ari se od svojih za~etaka bave
pitawima, {ta, kada i gde se ne{to dogodilo. Kasnije, posle stihijnog
gomilawa zapa`awa i ~iwenica, iz prirodne potrebe za razvrstavawem i
sistematizacijom gradiva, bave se i pitawem u kakvom poretku
sistematizovati gradivo, kako u vremenu, tako i po va`nosti. Vremenom sve
vi{e pristupaju i onim dubqim pitawima kao {to su: kako i za{to se ne{to
doga|a? Svrha ovih pitawa jeste otkrivawe zakona delovawa u svetu i ~oveku,
kako bi verodostojnije sagledali pro{lost, ali i predvideli budu}nost. To su
ve} filozofska i nau~na pitawa u okviru savremene istoriografije kojima se
poja~ava wen objektivni, nadli~ni karakter. No bez obzira na to da li se radi
o anti~koj, sredwovekovnoj ili savremenoj istoriji, svaka istorija, a
naro~ito dobra istoriografija, uvek }e podrazumevati i dobar kwi`evni
izraz iste. Odatle i ono "kako re}i ne{to", kako ispri~ati, ispripovedati,
tako|e je uslov svih uslova za dobrog istori~ara, jer ona time ~uva svoj
osoben, li~ni karakter, one pozitivne stvarala~ke prirode. Izvesno je da su i
ma{ta i imaginacija nepo`eqni na planu stvarawa, ili recepcije istorijskih
~iwenica, jer time kvare sam skelet stvarnosti, ali su one itekako po`eqne
na planu umetni~kog izraza. Tu ne samo {to je dozvoqena strast ve} se ona i
o~ekuje od istori~ara. No to bi bila jedna plemenita strast - prema lepoti,
35 Kako ka`e M. \uri}: "Tukididova dikcija nije za slabe zube i trome glave"; M.
\uri}, nav. delo, str. 430.
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umetnosti i `ivotu. Sa tih razloga i M. Rostovcev opisuje istori~ara
metafori~nom slikom pokreta~a skeleta, mi{i}a i vena. Upravo ma{ta i
imaginacija istori~ara, wegov kwi`evni dar i umetni~ki talenat, shva}eni
kao strast ka lepoti i `ivotu, daju mrtvom skeletu ~iwenica i mi{i}e i vene
i neophodnu krv za novi `ivot i novu istorijsku stvarnost. Neko bi mo`da
rekao da je zadatak istori~ara gotovo sve{teni i religiozni, jer {ta zna~i
dodati mi{i}e i vene, poterati krv da struji, ako ne o`iveti i gotovo
vaskrsnuti davno i{~ezle civilizacije, kulture, narode, qude, iz tamne
pro{losti. Pa ipak, ne treba po`urivati sa zakqu~cima. Kako smo videli,
anti~ka istoriografija poti~e od anti~kog pesni{tva i filosofije. Ona je
wihovo ~edo i, kao i svako ~edo, uvek }e stremiti svojim roditeqima.
Pesni{tvu i umetnosti, kada ho}e da o`ivi pro{lost. Filosofiji, kada `eli
da se uzdigne iz poqa empirijskog, odnosno kada `eli da da odgovor na ono
"za{to" i ono jo{ dubqe - "~emu". Stoga ona jednostavno ne mo`e da iza|e iz
ovog kruga. Kod Tukidida postoje otkriveni i skriveni uzroci de{avawa u
svetu, ali oni najdubqi, teolo{ki, koji su i najskriveniji, kod wega i od wega
pa nadaqe u istoriji vi{e ne postoje. Odatle i najboqi istori~ar, dakle, onaj
koji znala~ki ume da rekonstrui{e i o`ivi odre|eni segment pro{losti i
pritom ponudi ~oveku, dru{tvu i svetu odre|ene naznake, smerove i uputstva
za budu}nost, uvek }e se kretati po obodu nu`nosti jer na~elno ne
pretpostavqa postojawe Bi}a slobode, koje stvara svet i ~oveka svojom
slobodnom voqom, kao akt qubavi, a ne po nu`nosti. Ona stoga i ispituje
zakone nu`nosti koji vladaju svetom i ~ovekom u jednoj pravolinijskoj ravni
odgovaraju}i u najboqem slu~aju na pitawe "za{to". U tome je mo`da i bli`a
hri{}anskom shvatawu pravolinijskog toka vremena, ali samo u smeru, no ne i
u nazna~ewu, jer za neko dubqe i vi{e nazna~ewe potreban je Neko, ili bar
nekakvo "ne{to", koje bi nas pribli`ilo onom Nekom. Za ono pak "~emu"
obra}a se obi~no svojoj majci filosofiji. Filosofija pak iako je pozvana da
da odgovor na pitawe smisla, kao da je pomalo "rasejana", pa daje ne jedan, ve}
naj~e{}e mno{tvo odgovora, jer koliko filosofa toliko filosofija. Pa i
ako da nekakav odgovor, onda ga ~esto zavr{ava novim pitawem - jer se ona iz
pitawa ra|a. Filosofija kao samoniklo i umno ~edo pesni{tva i astronomije
kao da je po svojoj prirodi u znaku arhajskog i anti~kog kruga, jer krug je uvek u
znaku pitawa. Odatle i weni najvi{i dometi kao da se iscrpquju u onim
shvatawima istorije i smisla vremena koja su naj~e{}e cikli~nog tipa i
smera. Stoga, ako primenimo re~i iz Novog zaveta "bogu bo`je, caru carevo",
istorija bi u najboqem slu~aju mogla da daje naznake onom "caru carevo",
dakle, kako da se vladamo u ovom svetu, odnosno kako da pre`ivimo i
opstanemo. [to mo`da i nije malo od we. Tukididovo {tivo nije za
razbibrigu besposlenih qudi, ve} za ozbiqne dr`avnike koji vole svoj narod,
ali i poznaju wegove mane, grehove i vrline. Pa i ako Tukidid ne uzima onu
tre}u, teolo{ku pretpostavku, to ne zna~i da ona ne postoji. Stari Zavet i
istorija jevrejskog naroda sadr`i ve}i broj primera stradawa naroda i
pojedinaca, kada ih je Bog, kako se uobi~ajeno ka`e, "zbog wihovog bezakowa i
otpadni{tva od Wega" ostavqao na milost i nemilost neprijateqa, odnosno
kada je ona tre}a pretpostavka postajala privremeno samo potencijalna, a ne
aktualna. Tukidid ne}e da govori o woj, ali daje ozbiqne naznake i uputstva
kako mali narodi mogu da pre`ive pored velikih sila, a velike sile da
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produ`e vek ne zlupotrebqavaju}i silu koju su dobili na kori{}ewe. No isto
tako ne treba od ove istorije da tra`imo i nekakav vi{i metaistorijski
smisao, jer je ona od samog svog za~etka `rtvovala pitawe "~emu", svela se na
pojedina~no, kao i gotovo sve nauke, i time li{ila sebe onog najva`nijeg dela.
Pravoslavna teologija pak ~uvaju}i ono `ivo prakti~no-teorijsko jedinstvo u
sebi, sa sto`ernom pretpostavkom slobodnog Tvorca sveta i ~oveka, daje
odgovore pre svega onom "~emu", ali ne zadovoqava se samo odgovorima ve}
te`i da ona sama postane `ivi odgovor koji bi svedo~io na najboqi mogu}i
na~in o postojawu ~oveka stvorenog po obrazu Bo`jem i o samom Bogu.
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Branko Gorgiev
THE ANTIQUE AND CHRISTIAN COMPREHENDING OF HISTORY
The work deals with the etymologic, philosophic and cultural analyze of the
concept of Antique and Christian comprehending of history. The History, viewed in
Antique and contemporary tradition, commonly means the historiography, or signification
of events of the human civilization. But, the signification of the events is the most
frequently evident from the perspective of utilitarian accommodation to the world.
The Christianity, on the contrary, observes the history as a synergistic, Godly
personalized trans-signification and the finite transfiguration of the world.
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CRKVE SIRIJSKE TRADICIJE
Apstrakt: U ovoj studiji o Crkvama sirijske tradicije prikazan je
istorijat razvoja crkve na Istoku kroz prizmu crkvenih sporova i wihovih
posledica na razvoj i formirawe dohalkidonskih Crkava.
Kqu~ne re~i: Crkva, sirijska tradicija, jezici, Haldejska crkva,
Sirijsko-pravoslavna crkva, liturgija, mona{tvo.
Jezik kojim je govorio Isus
Me|u semitskim jezicima hri{}anskog Istoka, najbli`i
aramejskom, kojim je govorio Isus, svakako je sirijski. Usko je srodan sa
palestinskim aramejskim iz Isusovog vremena, od koga su ostali tragovi,
u Jevan|equ: Talita kumi, "Devojko ustani!" (Mk 5, 41), uzvik koji vra}a u
`ivot Jairovu }erku; Eli, Eli, lama savahtani "Bo`e moj, Bo`e moj, za{to
si me ostavio?" (Mk 15, 34), citat sa raspe}a i iz 21. psalma na samom
po~etku, koji na jevrejskom jo{ ta~nije glasi Eli, Eli, lammah zabhaktani;
Effata "Otvori se!" (Mk 7, 35), nare|ewe u{ima i ustima gluvonemog da
se otvore, da ~uju i da govore; vokativi Rabbi i Rabbuni, moj i na{
u~iteq.
Sirijski ~ini, sa mandejskim i talmudskim vavilonskim jezikom,
ogranak aramejskog. Sve do na{ih dana on je liturgijski i kwi`evni
jezik mnogih nekatoli~kih i katoli~kih Isto~nih Crkava, koje su
zadr`ale ovu karakteristi~nu semitsku crtu. Tako|e je i govorni jezik u
razli~itim dijalektalnim varijantama Bliskog istoka: sirijskog iz
Ma’lule, na severu od Damaska; turojo u turskoj Mesopotamiji; suret oko
jezera Van i u Iraku. Sirijska kwi`evnost, koja se slu`i sirijskim,
nastaje otprilike sa hri{}anskom erom, ima svoj alfabet, iz kojeg poti~e
verovatno i sam arapski alfabet i kwi`evnost koja je u su{tini
hri{}anska2.
Biblija, apokrifi i egzegeze
Jedan apokalipti~ki tekst Varuha Drugog bio je ve} sastavqen
krajem prvog veka na{e ere. Isto~na Crkva po~iwe da prevodi Bibliju na
sirijski u drugom veku. Drugi apokrifi na sirijskom jeziku, kao
Solomonove ode, iz istog su vremena. Tako|e, iz drugog veka poti~u
1 Vin}enco Po|i - profesor Pontifikalnog Orijentalnog Instituta u Rimu, na
katedri za Crkvenu istoriju.
2 L. COSTAZ S. J., Grammaire syriaque, Beyrouth 1955, pp. 230-236; M. ALBERT, Langue et
literature syriaque, u Christianismes orientaux: Introduction à l’étude des langues et des littératures,
od M. Albert, R. Beylot, R. G. Coquin, B. Outtier, C. Renoux, Introductio A. Guillaumont, Paris
1993, pp. 299-302.
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sirijske sinopti~ke verzije Jevan|eqa, kao Tacijanov Diatesaron i
sirijske verzije pojedina˜nih Jevan|eqa. Delo O zakonima Zemaqa dolazi
iz Vardesijanove {kole, napisano krajem drugog i po˜etkom tre}eg veka.
S kraja tre}eg veka su apokrifi Poslanica Svetog Tome i U~ewe Adajevo.
Iz ˜etvrtog veka je spis Omilije od Afrata - Mudrog Persijanca.
Raspravqa o duhovnoj tematici, o neobi˜nim likovima sinova i k}eri
Zaveta, jednu vrstu vernika podvi‘nika koji su `iveli u svetu asketskim
`ivotom. Iz IV veka imamo i Pshittu, ili verziju Biblije na sirijskom
jeziku.
Sa ˜itawem Biblije povezana je egzegeza. Isto˜na Crkva ponosi se
i jednom egzegetskom {kolom. Diodor iz Tarsa, Teodorit Mopsuestijski i
Teodor Kirski pi{u na gr˜kom, ali prevedeni na sirijski postaju
u˜iteqi egzegeze Isto~ne Crkve. Teodor Mopsuestijski nazvan je
"tuma˜em". Henana iz Adijabene, Teodor Bar Koni i Ishodad iz Merva
verno slede tragove ovih antiohijskih u˜iteqa3. Pro{le godine direktor
Sources Chrétiennes, Jean-Noël Guinot, objavio je obimno delo od 880 strana o
egzegetskom metodu Teodora Kirskog4.
Teologija
Ako Afrata, Mudri Persijanac, i Jefrem, citra Svetoga Duha,
obojica iz IV veka, prethode nasilnoj fazi odvajawa od rimskovizantijskog sveta, vrlo brzo }e se pojaviti s druge strane limesa novi
teolozi Isto~ne Crkve, kako bi pokazali wenu teolo{ku vitalnost. Kada
car Zenon 489. godine zatvara {kolu u Edesi, Narzaj nazvan jezikom
Istoka i vratima hri{}anstva, ponovo je otvara u Nizibiju. Drugi
teolozi su patrijarsi Baboj, Babaj i Aba. Zanimqivo je {ta pi{e,
sredinom {estog veka, teolog iz Nizibija Kir Edeski u komentaru
pashalne liturgije, za{to se vaskrsli Hristos pojavquje prvo `enama. "Da
se `enski rod, u odnosu na spasewe, nesmatran mawe favorizovan od
mu{kog roda, po{to Sveto Pismo ka`e da je `ena, po˜iniv{i greh prva,
prestupila zapovest Bo`iju. Osim toga da se `ena ne smatra iskqu˜enom
iz sve{teni˜ke slu`be zbog jedne unutra{we osiroma{enosti, svojstvene
wenoj prirodi, a ne, kako je zaista, jer to zabrawuju kanoni i propisi.
Evo razloga zbog ˜ega se Hristos pojavquje prvo jednoj od wih, koja
prevazilazi sve u qubavi za wega, tako da se razume kada se ˜ita u
spasonosnoj poruci, ˜ovek da nije bez `ene, niti `ena bez mu`a, u na{em
Gospodu! (1Tim 2, 14)"5. Jedan drugi teolog Crkve Istoka je Babaj Veliki
(† 628). Napisao je jedno duga˜ko pobijawe Troglavog Sabora, u kojem su
bili osu|eni Teodor Mopsuestijski, Teodorit Kirski i Iva Edeski.
Ovaj polemi˜ki spis je izgubqen, ali ostaje, od istog Babaja Velikog,
Traktat o sjediwewu dveju priroda u Hristu, u kojem se gnev zbog ove osude
projavquje na mnogim stranama: "Najgore se dogodilo zbog cara
Justinijana, rimskog Tirana. Prepun zla, usudio se da osudi neke iskrene
sinove Crkve, ve} mnogo godina pokojne u mirnom i katoli˜anskom
pravoslavqu!"6
3 Christianismes orientaux: Introduction à l’étude des Langues et des Littératures, Paris 1993, pp.
313-329.
4 J.-N. GUINOT, L’exégèse de Théodoret de Cyr, (= Théologie Historique, 100) Paris 1995.
5 Six Explanations of the Liturgical Feasts by Cyprus of Edessa, Edited by WILLIAM F. MACOMBER,
CSCO 355, Syri 155, Louvain 1974, sur. 118-119; Tr. Ingl. CSCO 356, Syri 156, 102-103.
6 A. VASCHALDE, Babai Magni, Liber de Unione, (CSCO 79/80) Parisiis 1915, syr. pp. 81-82;
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Liturgija
O jednoj staroj antiohijskoj katedralnoj slu`bi svedo˜e Dela
apostolska iz IV veka. Prema ovom dokumentu, ve} u tom periodu dr`e se
dve svakodnevne slu`be, ujutru i uve˜e. Osim toga postoji pretprazni˜no
bdenije, sa ˜itawem Jevan|eqa i molitvama u slavu Vaskrsewa. Ujutru se
˜ita Gloria in excelsis (Slava Bogu na visini), a uve˜e se poju stihovi iz
psalma 121 i Nunc dimittis (Sad otpu{ta{). Tre}i, drugi i deveti ~as
˜itani su u Isto˜noj Crkvi od pustiwaka kao i u toku Velikog posta.
"Ujutro, blagodarite Gospodu koji vas je prosvetlio, odgone}i no}nu tamu.
U tre}em, molite se jer je tada Gospod bio osu|en od Pilata. U {estom
bio je razapet. U devetom, sve se treslo, dok je Hristos umirao. Uve˜e,
blagodarite za odmor koji vam je Bog darivao. Na poj petla blagodarite za
dnevnu svetlost, kojom vas Bog osvetqava"7. Teodor Kirski upore|uje dim
koji se uzdi`e iz tamjana i svetlost koju {ire kadila u svetiwi, sa
spasonosnim dejstvom evharistijske tajne8. Prema William-u Macomber-u,
evharistijska sirijsko-orijentalna liturgija nastaje u oblasti Edese i
wena tipi˜na anafora, veliki deo liturgijskog kanona, jeste Apostolska
anafora, sastavqena od wihovih u˜enika Adaja i Marija. Druge dve
anafore tipi˜ne za Isto~nu Crkvu su anafora Teodora Mopsuestijskog i
Nestorijeva anafora. Petrova ili Sharar anafora Maronitske Crkve
pripada istoj sirisjko-orijentalnoj tradiciji9.
Liturgijski kalendar Isto~ne Crkve ima prvenstvo po strogosti,
zbog u˜estalih postova. Osim dr`awa posta sredom i petkom u toku cele
godine, nabrajaju se, vi{e ili mawe dugih sedam perioda pokajni˜kog posta.
1) Veliki post, odgovara na{em Velikom postu, koji se prote`e na
pedeset dana.
2) Apostolski post, od Duhovskog ponedeqka sve do prve nedeqe
leta, kada se praznuju Dvanaest apostola.
3) Gospojinski post, po˜iwe od polovine avgusta.
4) Ilijin ili Post ^asnog krsta, od prve Ilijine nedeqe do petka
˜etvrte nedeqe ^asnog krsta, ili Ilijine nedeqe.
5) Bo`i}ni post, od po˜etka do 25. decembra, Bo`i}.
6) Jonin post ili Ninevqanski ili Prozbeni, od tri dana, koji je
ustanovqen 570. godine od strane Katolikosa Patrijarha Jezekiqa, u
spomen oslobo|ewa od kuge.
7) Bogojavqenski post ili Svetih devojaka, tako|e i on od tri dana,
posle Bogojavqewa.
Giuseppe Simone Assemani, slavni maronitski orijentalista iz XVIII
veka, prilikom objavqivawa ovih podataka precizira da je 4) Ilijin
post, koji traje skoro koliko i prvi, iza{ao iz upotrebe, kao i sedmi,
Bogojavqenski. Napomiwe tako|e da je teolog i kanonista iz XIV veka
Ebedius ostavqao mogu}nost odsustvovawa laika iz drugog, ~etvrtog i
petog i prihvatao da se klir i monasi dr`e}i svih pet postova ograni˜e

traduz. latina, pp. 66.
7 R. TAFT, La litrugia delle ore in Oriente e in Occidente, Edizione Paoline 1988, pp. 70-72.
8 PG 80, 284, cit. R. Taft, ibid., pp. 74-75.
9 W. MACOMBER, The Maronite and Chaldean Versions of the anaphora of the Apostles, Orientalia
Christiana Periodica 37 (1971) pp. 55-84; Id., A Theory of the Origins of the Syrian, Maronite and
Chaldean Rites, Orientalia Christiana Periodica, 39 (1973) pp. 235-242; I.-H. DALMAIS, Les liturgies
d’Orient, Paris 1980, pp. 46-48.
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na samo dve nedeqe dr`awa drugog i ~etvrtog10.
Monasi i asketi
Ka`emo obi˜no da je mona{tvo ro|eno u Egiptu i da je prvi
predstavnik ovog mona{tva sveti Antonije Pustiwak, koji je nadahnuo
sliku Hieronymus Bosch i roman Gustave Flaubert, Isku{avawe svetog
Antonija (La Tentation de saint Antoine). ^iwenica je da sirijsko mona{tvo
nastaje istovremeno sa egipatskim, u drugoj polovini tre}eg veka, kao
jedinstvena jevan|eqska instanca. Ipak, mona{tvo u Siriji ima neke
osobine razli˜ite od mona{tva u Egiptu11. Mnogo je stro`e, ubraja i
stilite koji se podvizavaju na stubu, kao slavni Simeon. Slava Simeona
Stolpnika Starijeg, koja je osvetila arhitektonski kompleks wegove
svetiwe, vidqiv i danas nedaleko od Alepa, stigla je i na Zapad, gde su
prona|ene statuete koje predstavqaju svetoga na stubu. Originalno
sirijski su i dendriti, koji `ive na drve}u; erbivori, oni koji jedu travu.
Vizantijski istori˜ar Sozomen ka`e da u vreme doru˜ka uzimaju srp, seku
travu i jedu je kao `ivotiwe na pa{i. Neki od ovih monaha podvizavali
su se pod otvorenim nebom. Ne `ele nad glavom krov ili neku vrstu
zaklona. O ovome se mo‘emo izvestiti u Storia religiosa Teodora Kirskog,
kako bi se imala predstava o strogosti ovih asketa12. Prvi sirijski
monah je Abun, koji se na gr˜kom naziva Aona, a prva oblast dotaknuta
ovim pokretom bila je Mesopotamija. Kada je zapadna hodo˜asnica Egerija
prolazila Haranom, Avramovom zemqom, godine 386, zemqa je bila bogato
naseqena mona{kom lokalnom kolonijom. "Imali smo blagoslovenu
sre}u, u svemu neo˜ekivanu, da vidimo svete monahe Mesopotamije,
istinite Bo`ije qude… ^ula sam da ne ostavqaju nikada mesto wihovog
stanovawa, osim u vreme Pashe i svetkovawa svetog mu˜enika Elpidija,
kada sam upravo, po blagoslovu Bo`ijem, stigla tamo dole za praznik
mu˜enikov. Ostali smo dva dana kako bismo praznovali svetiteqa i da
bih videla ove monahe, koji su me primili sa velikom srda˜no{}u i
blagonaklono{}u, a da to nisam ni zaslu`ila. Tek {to se liturgija
zavr{ila, nisu se vi{e videli, jer su morali da do no}i stignu svako u
svoju pe}inu"13.
Sveto brdo sirijskog mona{tva je Tur Abdin, koje zna˜i Brdo
Slu`iteqa Bo`ijih. Monah sirijske tradicije koji bi mogao da se
uporedi sa Pahomijem Egip}aninom jeste Avram iz Ka{kara, osniva˜
manastira na brdu Izlu, za˜etnik op{te`iteqnog mona{tva14. Mnogi
sirijski monasi pisali su asketske traktate, kwige duboke duhovnosti i
ponekad prave mistike. Jovan iz Apameje iz V veka, na primer, pisao je "o

10 JOSEPH SIMONIUS ASSEMANI, Bibliotheca Orientalis, III, 2, 386-387.
11 S.SCHIWIETZ, Das Morgenländische Mönchtum, III, Das Mönchtum in Syrien und Mesopotamien
und das Aszetentum in Persien, Mödling 1938; A. VÖÖBUS, History of Asceticism in the Syrian
Orient, I, The Origins of Asceticism, Early Monasticism in Persia, Louvain 1958, II, Early
Monasticism in Mesopotamia and Syria, Louvain 1960; R. LE COZ, Histoire de l’Église d’Orient.
Chrétiens d’Irak, d’Iran et de Turquie, Paris 1995, pp. 73-77.
12 Theodoret de Cyr, Histoire des Moines de Syrie, od P. CANIVET ET A. MONNGHEN (SC 234 & 257)
Paris 1977; P. CANIVET, Le Monachisme syrien selon Théodoret de Cyr, Paris 1977; Storia dei Monaci
della Syria, a c. od S. DI MEGLIO, Padova 1986.
13 Egeria, Pellegrinaggio in Terra santa, a c. od N. NATALUCCI, Firenze 1991, 20, 6-7, pp. 142-143.
14 A. GUILLAUMNT, Syriaque spiritualité, DSp XIV, cc. 1435-1436.
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molitvi tihovawa"15. Najpoznatiji je Isak iz Ninive (VII vek), koji je
preveden na mnoge jezike i ˜iji su spisi prevladali sve barijere koje
razdvajaju hri{}ane me|u wima16. U novije vreme jedan drugi sirijskoisto~ni monah Jovan iz Daliata (VIII vek) ponovo je otkriven i izu˜avan
wegov bogat misti˜ni doprinos17.
Sirijski Dante
Monasima sirijske tradicije pripada jedan od najve}ih
hri{}anskih pesnika u svoj wenoj istoriji, Jefrem Nizibijski, monah
speleota (cavernicolo), sa stenovitog masiva izdubqenog pe}inama koji se
zove Nimrud Dag, planine biblijskog lovca Nimroda (Gen 10, 8-9)
nedaleko od Edese. Ne nalazi se drugi termin za upore|ewe nego Dante da
bi se na neki na˜in izjedna˜ila poetska uzvi{enost svetog |akona
Jefrema Nizibijskog, prebogatog stvarala˜kom imaginacijom, smelim
metaforama i simbolima. S druge strane, niko nije ve}i semita od ovog
pesnika, sastavqa˜a paralelizama i paradoksa koji podse}aju na razgovore
i parabole Hristove. "Blagosloven Pastir koji je postao/ Jagwe za na{e
otkupqewe. /Blagoslovena Loza, koja je postala/ Putir na{ega spasewa.
/Blagosloven Zemqoradnik, koji je postao posejano `ito i poko{eni
snop `ita za nas"18. U jednoj od wegovih himni posve}enih Presvetoj
Bogorodici, Jefrem peva: "Do|ite, divimo se, o izabrani/ Djevi Mariji,
k}eri Davidovoj/ izvor koji objavquje Vrelo./ Ona, pobedni˜ka la|a,/
natovarena od Oca/ tovarom Radosne vesti./ Uzela je na brod krmano{u
svega stvorenog/zahvaquju}i kome vlada mir/ na zemqi i na nebu./ Ne`na
golubica nosi/ orla". Jefrem zami{qa da Marija peva Hristu Mladencu
uspavanku da bi ga uspavala. "O sine, ti tako bogat i mo}an/ izabrao si
da raste{ u malom gnezdu./ Ti, harfo milozvu˜na/ ostani mirna/ kao
nemo dete./ Ostavi da na liri/ ˜ije `ice samo Heruvimi/ mogu da
dotaknu/ ja pevam za tebe"19. U drugoj himni Jefrem upore|uje Mariju sa
kr˜azima u Kani. Marija za˜iwe samo jedanput, ostaju}i devica, kao {to
kr˜azi u Kani daju samo jedanput izvanredno vino ˜uda. Marija je kao
gro`|e, od kojeg se dobija vino samo jedanput. Jefremove slike su vi{e
nego pindarske, kao u onim stihovima u kojima su krstovi, instrumenti
spasewa, upore|eni sa pticama u letu i sa la|ama razvijenih jedra.
"Ptica, kada je odrasla, lebdi u vazduhu/ i u obliku krsta razavija krila./
Kada brod u obliku krsta podigne zastave/ obrazuje jedro, na vetru, jedno
krilo,/ simbol tela Iskupiteqevog/ ispuwenoga Duhom Svetim"20. U
Nizibiju, Jefremovoj domovini, postoji jedna slavna {kola koja je, ako
bi se sudilo na osnovu Pravila izdanih i izu˜avanih od Ignazio Guidi i
Arthur Vööbus, bila pravi univerzitet21. Kada je Nizibi povra}en Persiji
15 Jean d’Apamée, Dialogues et Traités, od R. LAVENANT, (SC, 311), Paris 1984.
16 Isacco Ninivita, Discorsi ascetici, I, a c. od P. BETTIOLO i M. GALLO, Roma 1984; Id., Discorsi
spirituali, II, a c. od P. BETTIOLO, Magnano (Vc) 1985.
17 R. BEULAY, L’enseignement spiritual de Jean de Dalyatha moine syro-oriental du VIII e s., Paris
1990.
18 Efrem, Inni sul Natale, 3, 15; S. BROCK, The Harp of the Spirit, Twelve Poems of Saint Ephrem,
Studies Supplementary to Sobornost, No. 4, 1975, pp. 14-15.
19 S. Efrem Siro, Inni alla Vergine, Traduzione integrale dal siriaco a c. od G. RICCIOTTI, Roma
1925, VII, pp. 29-30.
20 Des heiligen Ephraem des Syrers, Hymnen De Fid, XVIII, CSCO 155, Louvain 1955, p. 33.
21 I. GUIDI, Gli Statuti della Scuola di Nisibi, Roma, Lincei, 1890; A. VÖÖBUS, The Statutes of the
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od strane cara Jovijana († 364), {kola se preme{ta u Edesu, gradu
hri{}anskog cara Avgara, koji je sveti grad za sirijske hri{}ane22.
Vrati}e se u Nizibi onda kada car Zenon zatvori {kolu u Edesi 489.
godine.
Persija
[to se ti˜e Persije, qutog neprijateqa Rimskog carstva,
hri{}ani, podsticani misionarskom revno{}u da pre|u rimski limes,
prodiru na teritoriju cara nad carevima. Prema specijalisti za crkvenu
sirijsku istoriju Jean-Maurice Fiey, mogu}e je zakqu˜iti na osnovu starih
tekstova da se hri{}ani nalaze u persijskoj prestonici SelevkijiKtesifontu, nekih ˜etrdeset kilometara od dana{weg Bagdada, ve}
po˜etkom II veka23. Ali sa dolaskom dinastije Sasanida na persijski tron
u III veku, polo`aj hri{}ana te`i je kada zoroastrizam postane zvani˜na
religija u Persiji. Crkva u Persiji trpi progone i uvr{tava mnoge svete
mu~enike u svoj kalendar mu˜enika24. Upravo zbog neprijateqstva izme|u
Rimske i Persijske imperije - pi{e u svojoj Op{toj istoriji iz sedmog
veka, Jovan Bar Penkaje - mitropolit Persijske prestonice nema
kontakte sa ostalim delom hri{}anskog sveta.
Kada je Konstantin zvani˜no priznao hri{}anstvo u Rimskom
carstvu, persijski car nad carevima sve je vi{e bio ube|en da hri{}ani
u wegovom carstvu predstavqaju jednu opasnu petu kolonu. Otuda i
progoni preduzeti protiv wih. Na Saboru u Beit Lapatu 424. Crkva u
Persiji zauzima politi˜ku distancu u odnosu na Crkvu Rimskog carstva,
tj. od takozvanih zapadnih sedi{ta. Takvo dr`awe nije imalo u biti
raskol, nego pre`ivqavawa unutar Persijskog carstva. Ova preduzeta
mera prethodi Saboru u Efesu (431), ˜ija osuda diofizitske Nestorijeve
hristologije stvara jo{ ve}i jaz izme|u hri{}ana Rimskog carstva i
hri{}ana Persijskog carstva.
Dva nau˜nika podvukla su osobenost persijskog hri{}anstva koje
je bilo daleko od toga da uvede dr`avnu veru na svojoj teritoriji, kako se
to ve} dogodilo kod hri{}ana u Rimskom carstvu, ve} je, naprotiv,
prinu|eno na neprestano konfrontirawe sa nazna˜enim razli˜itim
strukturama zvani˜ne religije.
"Upore|ivawe Crkve Persije sa Crkvom Rimskog carstva pokazuje
na slikovit na˜in - pi{e Wolfgang Hage - kako je va`no, ali nije i
neophodno integrisati istoriju Persijske crkve u op{tu istoriju
Crkve"25. I Wilhelm de Vries to odobrava: "Crkva Persije nije nikada imala
Konstantinov preokret, ve} je uvek bila 'mawina' u granicama jedne
politi˜ke vlasti vi{e ili mawe joj naklowene bez ikakvog straha da se
utopi sa samom vla{}u… Zato ne mo`emo da poistovetimo istoriju Crkve
samo sa Konstantinovim preokretom ve} treba da pro{irimo na{a
School of Nisibis, Stockholm 1962; ID., History of the School of Nisibis, Louvain 1965; J.– M. FIEY,
Nisibe, métropole syrienne orientale et ses suffragants dès origins à nos jours, Louvain 1977.
22 J. B. SEGAL, Edessa, “The Blessed City”, Oxford 1970.
23 J.-M. FIEY, Les communautés syriaques en Iran des premiers siècles à 1552, dans Commémoration
Cyrus, Actes du Congrès de Shiraz 1971. Hommage universel, III (Acta Iranica) Teheran/Liège 1974,
pp. 279-297, 280.
24 J. LABOURT, Le Christianisme dans l’empire perse sous la dynastie sassanide, Paris 1904.
25 W. HAGE, Die Oströmische staatskirche und die Christenheit des Perserreiches. Zeitschrift für
Kirchengeschichte 84 (1973) pp. 174-187, 187.
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gledi{ta ukqu˜uju}i pre`ivelu Crkvu Persije u jedan drugi kontekst"26.
Istorijska perspektiva ima i neka druga gledi{ta. Ako je Sabor u
Nikeji, ili Sabor 318 Otaca, sazvan da bi protiv Arija potvrdio
bo`anstvo Sina (325), a prvi Carigradski sabor ili sabor 150 Otaca,
sazvan kako bi osudio jeresi koje se odnose na Li˜nost Svetoga Duha
(381), sabori koji su prihva}eni od strane hri{}ana u Persiji, Efeski
Sabor (431), koji objavquje bo`ansko materinstvo i osu|uje Nestorijev
"ekumenski skandal", ne nailazi na prijem od strane Crkve u Persiji
zbog razli˜ite hristologije Aleksandrijske {kole, kojoj pripada Kirilo
Aleksandrijski, i Antiohijske {kole, kojoj pripada Nestorije. Istina je
da Aleksandrija podvla˜i u wenoj hristologiji pre svega ovaplo}ewe,
prema formuli Logos-telo (Logos-Sarx), dok Antiohijska {kola podvla˜i
pre svega o˜ove˜ewe Logosa, prema formuli Logos-^ovek (Logos-Anthropos).
Prva je zaokupqena da potvrdi Hristovu bo`ansku prirodu, druga wegovu
˜ove˜ansku prirodu. To se vidi i u odnosu na mariologiju: prva vi{e
voli da govori o Teotokos, Majka Bo`ija. Druga koristi pre svega izraz
Hristotokos Majka Hristova. Obe se izla`u opasnosti da se uzajamno ne
priznaju, osu|uju}i se prema svom iskqu˜ivom kriterijumu. I doista
uzajmno bacaju u lice optu`be "monofizitizam" ili pak jedna Hristova
priroda i "diofizitizam", da u Hristu postoje dve nespojive su{tine sa
wegovim personalnim sjediwewem27. I istorijski kontekst poma`e da se
objasni ovo neshvatawe. Aleksandrija je bila neoplatonski centar i
neoplatoni˜ar Plotin u˜io je o monizmu prema kome nije mogu}a
kompozicija u Jednom. Sever Antiohijski, na koga se antihalkedonci
pozivaju kao na svog uglednog teologa, studirao je u Bejrutu i u
Aleksandriji, gde je imao za u˜iteqa neoplatonskog filosofa Amonija
Ermijskog.
Kona˜no razila`ewe ˜ini se da je ozna˜io Halkidonski Sabor
451, gde je odre|eni aspekt dveju priroda u ipostasnom sjediwewu
potvr|en od strane halkidonske hristologije. Ali je upravo ova
halkidonska hristologija pomogla nastanku jedne nove Sirijske crkve,
Sirijsko-zapadne Crkve, koja odbacuje Halkidonski Sabor, vide}i u
wemu izdaju Efeskog Sabora i opasan povratak na diofizitizam koga su
se odrekli u Efesu. Takva antihalkidonska tendencija, koju je izu˜avao W.
H. C. Frend28 od samog wenog nastajawa, {iri se kako u vremenu i prostoru
tako i preko sirijske teritorije, ali u sirijskom svetu stvara duboki
rascep koji se o~ituje u imenovawu, Isto˜na Sirijska crkva i Zapadna
Sirijska crkva. U sredini se nalaze Maroniti koji pripadaju sirijskoj
teritoriji koliko i jeziku i prvobitnoj liturgiji, ali sa odre|enom
distancom od antihalkidonaca, jer prihvataju Halkidonski Sabor.
Istori˜ari se pitaju da Maroniti, po obredu halkidonci, nisu do{li do
kompromisa prihvataju}i samo jednu voqu u Hristu, postaju}i tako
monoteliti. Jedan italijanski nau˜nik preuveli˜ao je ovo pitawe, pre
svega isti˜u}i da se u svakom slu˜aju radi samo o verbalnom
monotelitizmu, sli˜no onom koji je bio pripisan patrijarhu Sergeju

26 W. DE VRIES, L’Oriente cristiano nell’insegnamento della storia della Chiesa, Seminarium 27
(1975) pp. 403-427, 426.
27 L. I. SCIPIONI, Nestorio e il Concilio di Efeso, Milano 1977; A. GRILLMEIER, Gesù il Cristo nella
fede della Chiesa, Dall’età apostolica al Concilio di Calcedonia, vol. I, t. II, Brescia 1982, pp. 860962; A. DE HALLEUX, Nestorius, histoire et doctrine, Irenikon, 66 (1993) pp. 38-51, 163-178.
28 W. H. C. FREND, The Rise og the Monophysite Mouvement, Chapters in the History of the Church
in the Fifth and Sixth Centuries, Cambrige 1972.
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Carigradskom i papi Honoriju I29. Drugo, istakao je analogno verbalnom
maronitskom
monotelitizmu
eti˜ki
monotelitizam
Teodora
Mopsuestijskog, potvr|uju}i vi{e puta maronitsku vernost sirijskom
krugu30. Razlici doprinosi i Drugi Carigradski Sabor iz 553. ili
Troglavi, tj. trojice U˜iteqa Crkve Istoka: Teodora Mopsuestijskog,
Teodora Kirskog i Ive Edeskog, koji su osu|eni da bi se zadovoqili
antihalkidonci i kako bi ih na taj na˜in ubedili da se ponovo vrate
Carskoj Crkvi. Ali potrebno je dati ukratko razvoj dva razli˜ita puta
Sirijske crkve.
Crkva Istoka
Jedan od fascinantnih aspekata istorije Sirijske Crkve Istoka
jeste zadivquju}e misionarsko {irewe. Za ovu Crkvu govori se o wenim
unutra{wim i spoqa{wim provincijama. Wene unutra{we provincije
su u Iranu i Iraku (jugozapadna Persija, Vavilonija, Nizibija, Basra,
Arbela i Kirkuk). Dakle, du` dve velike glavne trgova˜ke arterije sa
Istokom, put za˜ina i put svile, Crkva Istoka {iri svoj misionarski
rad u spoqnim provincijama Farsa, ili Persije, Horasana, Medije,
Baktrijana, Indije i Kine. Nau˜nik Jean Dauvillier i sinolog Paul Pelliot
rekonstruisali su ovaj misionarski zamah Crkve Istoka31.
Hri{}ani Svetog Tome
U Indiji, na wenom krajwem jugu, nalaze se hri{}ani Svetog Tome
ili Malabarska Crkva, ˜ije prihvatawe Jevan|eqa prethodi mnogim
hri{}anskim zemqama Zapada. Ovi hri{}ani Indije, koji primaju
jevan|eqsku poruku iz sirijske isto~ne tradicije, ostaju vekovima pod
jurisdikcijom patrijarha Selevkije-Ktesifonta ili Katolikosa Crkve
Istoka. Po{to episkopi koji su do{li iz Persije ne govore malajalam,
dravidski lokalni jezik, ustanovqen je zato lokalni Arhi|akon za celu
Indiju, koji ima lokalnu i versku vlast nad ovim hri{}anima. Sa
dolaskom Portugalaca, latinizatorska tendencija do`ivqava vrhunac na
Diamperskom sinodu 1599. Ali 1665. mnogi hri{}ani sirijcimalabarezi, kako bi zadr`ali svoju sirijsku osobenost, primaju
ra{irenih ruku episkopa Sirijsko-zapadne crkve Mar Grigorija i
vo|eni arhi|akonom Tomasom Parambilom sjediwuju se sa Sirijskozapadnom antihalkidonskom Crkvom. Kasnije, u pro{lom veku, haldejski
patrijarh Josif Auda poku{ava da ponovo uspostavi veze izme|u
hri{}ana Svetog Tome i Sirijsko-orijentalane crkve, tj. sa Haldejskom
katoli˜kom crkvom, ali su Propaganda fide i papa Pije IX bili protiv
toga. Auda, koji je u prvo vreme poslao u Indiju episkopa Tomasa Rokosa,
povukao je iz Indije svojeg drugog izaslanika Jovana Eliju Melusa. Deo
indijskih hri{}ana na to odgovara "melusijanovom" {izmom. Danas se
oko 30.000 hri{}ana Trikhura sjedinilo sa Crkvom Istoka.
29 F. CARCIONE, Sergio di Constantinopoli ed Onorio I nella controversia monotelita del VII
secolo,Roma 1985; Id., Energheia, Thelema e theokinetos nella lettera di Sergio patriarca di
Costantinopoli a papa Onorio I, Orientalia Christiana Periodica 51 (1985), pp. 263-276.
30 F. CARCIONE, La genesi storico teologica del monotelitismo maronita, Roma 1990.
31 J. DAUVILLIER, Les provinces chaldéennes “de l’extérieur” au Moyen Ages, Mélanges Cavallera,
Toulouse 1948, pp. 261-316; Oeuvres posthumes de PAUL PELLIOT, Recherches sur les Chrétiens
d’Asie Centrale et d’Extrême Orient: I En de Jean du Plan Carpin, II, Guillaume de Rubrouck, Paris
1973, Id., III, Le stele de Si-ngan-fou, Paris 1984.
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Oko pet miliona hri{}ana Svetog Tome zadr`alo je svoj sirijski
identitet, ali je podeqeno u pet razli˜itih Crkava: Crkva Indije
Sirijsko-pravoslavna (jedan milion vernika), u direktnoj je zavisnosti
od sirijsko-pravoslavnog patrijarha u Damasku; Malankarska sirijskopravoslavna Crkva (jedan milion) na ˜elu sa Katolikosom na
apostolskom tronu Svetog Tome; Malabarska sirijsko-katoli˜ka Crkva
(vi{e od tri miliona), na ˜elu sa arhiepiskopom u Ernakulam-Angamali;
Malankarska sirijsko-katoli˜ka Crkva (310.000 vernika), na ˜elu sa
mitropolitom Trivandrumskim; Crkva Trikhura (30.000 vernika), koja je
u zavisnosti od Katolikosa Crkve Istoka32.
Si-an-fu
Godine 1625. otkrivena je u Si-an-fuu, staroj kineskoj prestonici
nedaleko od Pekinga, jedna masivna kamena plo˜a visine 2,36 m, {irine
86 cm, debqine 25 cm i te`ine ne{to vi{e od dve tone33. Kinezi koji su
je otkrili uspeli su da pro˜itaju piktograme na vrhu, gde stoji:
“Spomenik koji ˜uva uspomenu na {irewe presvetle vere u Sredwem
carstvu, poreklom iz Persije"34. Ali za druge natpise, koje nisu znali da
pro˜itaju, Kinezi su se obratili mudracima Zapada, sabra}i i
naslednicima oca Matteo Ricci (koji je umro pre petnaest godina). Prvi
jezuita koji je video kamenu plo˜u jeste Francuz Nicola Trigault. Drugi je
Giovanni Ro iz Milana, koji je preveo na latinski kineski natpis. Tre}i,
Nemac Johann Schreck, na latinskom Terentius, astronom na carskom dvoru,
koji je prevodio misteriozne natpise koje Kinezi nisu znali da
pro˜itaju jer su bili sastavqeni na sirijskom jeziku. Doista, kamena
plo˜a podignuta je 781. i ˜uva uspomenu na prvi dolazak sirijskih
misionara Crkve Istoka, koji se dogodio ne{to vi{e od jednog veka pre
toga, tj. 635. Dogmatski deo izla`e na kineskom hri{}ansku poruku kao
"osvetqeni put". "Onaj koji je izuzet iz sastava, bez po˜etka i bez porekla,
koji neshvatqivo postoji oduvek, jedan i trostruk, koji nije ro|en,
gospodar sveta, stavio je u pokret prvobitni eter. Nebo i zemqa se
pojavi{e. Sunce i mesec po˜e{e da se okre}u, a dani sledi{e no}i.
Uobli˜i prvog ˜oveka i poveri mu vlast nad stvorenim. Priroda prvog
˜oveka beja{e ˜ista. Ali neprijateq iskoristi sve svoje lukavstvo protiv
wega i ˜ovekova priroda, koja beja{e bez mrqe, propade. Zato, jednu od
li˜nosti Svete Trojice, Mesiju, presvetli Gospod vaseqene, sakri
wegovu veli˜anstvenost i pojavi se na zemqi kao ˜ovek. An|eli objavi{e
radosnu vest. Jedna devica dade na svet svetiteqa. Jedna zvezda objavi
doga|aj. Ovoj slavi Persija odade po{tovawe. Mesija dade ˜oveku
sposobnost da ˜ini dobro, kroz pravu veru i dr`awe osam bla`enstava.
O˜isti bo`ansku prirodu od pada, ˜ine}i je sposobnom da te`i
savr{enstvu. Otvori {irom troja vrata, `ivota, svetlosti i pobede nad
smr}u. Blistaju}i kao sunce, prekide put tame. Sve demonske la`i bile
su zato otkrivene i pora`ene. Dade zatim obe}awe za svoj slavni dolazak
i podi`e se u palatu svetlosti. Ostavi dvadeset sedam kwiga o Svetom
Pismu da sredstva spasewa budu na dohvat svima i da se otvore vrata
32 R. ROBERSON, The Eastern Christian Churches, A brief Survey, Rome 1995, pp. 19, 33-36, 128130, 138-139.
33 D. BARTOLI, Historia della Compagnia di Gesù. La Cina terza parte dell’Asia, Roma 1663, lib.
IV p. 794.
34 P. Y. SAEKI, The Nestorian Documents and Relics in China, Tokyo 1937, p. 53. P. PELLIOT,
Oeuvres posthumes, III, La stele de Si-ngan-fou, Paris 1984, p. 43.
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`ivota. Ustanovio je potrebu za prawem koje pro˜i{}ava od svake mrqe, u
vodi i u duhu, da bi pokazalo qudima prvobitnu ˜istotu. Wegovi
slu`iteqi nose sa sobom krst kao znak raspoznavawa. Idu gde god sunce
sija i tra`e da okupe izgubqene. Udaraju}i u drvene plo˜e, objavquju
radosnu vest qubavi. A u molitvi se okre}u prema istoku. Nemaju robove,
qude i `ene. Smatraju}i jednakim qude, ne prave razliku izme|u plemi}a
i prostog naroda. Ne gomilaju nepokretna dobra ili bogatstva, ve}
daruju}i koliko poseduju, pokazuju spasonosne primere drugima. Dr`e
post da bi u˜inili um slobodnim. Praktikuju bdenija i uzdr`awe, kako
bi imali boqi uvid u sagledavawu grehova. Sedam puta na dan okupqaju se
na slavu i slu`ewe, prinose}i molitve za `ive i mrtve. Jedanput
sedmi˜no prinose beskrvnu `rtvu da bi o˜istili srca. Ovaj put,
istiniti i nepromeweni, tajanstven je i skoro je nemogu}e opisati ga.
Ali wegovi utisci tako su o˜evidni da ga nazivaju verom koja sija"35.
Deo natpisa ti˜e se istorije prvih hri{}anskih misionara u
Kini. "Jedan ˜ovek pun vrlina, imena A-lo-pen (na sirijskom je Abrohom,
Avram), polaze}i iz Persije za Nebeskoplavo carstvo, odlu˜io je da
ponese sa sobom Svete Kwige. Prilagodiv{i se smeru vetrova, podi`e
jedra za Kinu, uprkos te{ko}ama i opasnostima. Sti`e u Si-an-fu u
devetoj godini perioda Cen-kuana (godine 635. po na{em kalendaru). Car
posla svojeg ministra Fang Hsuan-linga da ga presretne. Spise koje je Alo-pen nosio sa sobom prevedeni su od strane slu`benika carske
biblioteke. Wegovo veli˜anstvo po`eli da se li˜no uveri o Putu,
povla˜e}i se u svoje zabrawene odaje. Uveriv{i se jedanput o istinitosti
Puta, car je objavio ukaz: Put nema u svim vremenima i mestima isto ime.
Episkop A-lo-pen doneo je sa sobom iz Persije sutre i slike i neka nam
ih poka‘e. Pa`qivo ispituju}i karakter wegovog u˜ewa, nalazimo ga
duhovnim, tajnovitim i uspe{nim za spasewe. Evo za{to nare|ujemo da
ima Slobodan put kroz celo carstvo"36. Natpis najpre obja{wava na kineskom za{to je podignut spomenik: "Podignut u drugoj godini Sien-sunga, velike dinastije Tang, dok kamena plo˜a iz ove godine je u Co-u, sedmog dana prvog meseca, tj. velikog dana Jao-sen-vena (nedeqa, 4. februar
781. po na{em kalendaru) u vreme kada je duhovni gospodar, vrhovna vlast
vere koja prosijava, sve{tenik Ning-su"37. Slede na sirijskom imena
jednog episkopa, horepiskopa, arhi|akona, 24 sve{tenika, neki su monasi
i jedno ˜etrdesetak laika sa tipi˜nim hri{}anskim imenima38.
Kamena plo˜a iz Si-an-fua, svedo˜i o jevan|elizaciji Kine od
strane misionara Crkve Istoka, i nalazi potvrdu u vrlo starim
kineskim hri{}anskim tekstovima sedmog veka, kao u kratkom sadr`aju
Hristovog `ivota, nazvan Kwiga Isusa Mesije i Himna Svetoj Trojici koja
joj je bila skoro savremenik, i podse}a na Slavu u Liturgiji. [to se ti˜e
na˜ina predstavqawa Jevan|eqa u Kini, misionari o kojim govori
kamena plo˜a uspeli su da se boqe uklope u kulturu zemqe nego {to je to
slu~aj sa Saverijem nakon wegovog prvog dolaska u Japan devet vekova
posle. Sirijski hri{}ani, kako bi ozna~ili Boga, sa˜uvali su u Kini
35 H. CORDIER, Histoire générale de la Chine et de ses relations avec les pays étrangers depuis le
temps les plus anciens jusqu’à la chute de la dynastie mandchoue, I, Paris 1920; P. Y. SAEKI, The
Nestorian Documents and Relicsin China, Tokyo 1937, pp.53-56; P. PELLIOT, Oeuvres posthumes, III,
La stele de Si-ngan-fou, pp. 43-44.
36 P. Y. SAEKI, The Nestorian Documents and Relics in China, Tokyo 1937, pp. 56-58; P. PELLIOT,
Oeuvres posthumes III, pp. 44-45.
37 SAEKI., p. 68; Pelliot, III, pp. 55.
38 SAEKI., pp. 69-77; Pelliot, pp. 57-61.

338

termin Alaha koji je vrlo blizak srodnik arapskom Allah. Na taj na˜in ne
padaju u Saverijevu gre{ku koga su u Japanu naveli neofiti Angira da
koristi neprikladan japanski termin dainihi, pre nego {to ga je
prilagodio latinsko-portugalskom Deus.
Od gr~kog na arapski preko sirijskog
Misionarska epopeja vodi Crkvu Istoka osim u Indiju i Kinu, i
u Mongoliju i na Tibet. Po˜etkom XIV veka Crkva Istoka ima, na
Sredwem i Dalekom Istoku, 200 eparhija i 20 mitropolijskih katedri,
pod vo|stvom Katolikosa, sa sedi{tem u Selevkiji-Ktesifontu.
Ova Crkva, kao i ostale Crkve Bliskog istoka, od polovine
sedmog veka `ivi zajedno sa islamom. Problemi su isti kod svih dimma
ili za{ti}enih, tj. biti deo dru{tva, dar al-islam, u kojem islamska
religija ima prioritet, dopu{taju}i ipak pod odre|enim uslovima da
zajednice zakonski priznate nastave da izvr{uju wihovu biblijsku veru,
jevrejsku ili hri{}ansku. Me|u svim Crkvama na islamskoj zemqi Crkva
Istoka najboqe je tolerisana od strane islama, o ~emu nam svedo~i, na
primer, me|ureligijski dijalog koji se vodio pri kraju VIII veka izme|u
Katolikosa Timoteja I i kalifa al-Mahdia39.
Ne mo`e se pre}utati saradwa hri{}ana i muslimana u izgradwi
jedne zajedni˜ke civilizacije, koja se mo`e nazvati arapskom. Sirijski
hri{}ani dali su tome odre|en doprinos. Zapo˜ev{i ve} pre dolaska
islama asimilaciju klasi˜no gr˜kog kulturnog nasle|a, koje je prevedeno
na sirijski, pripremali su put prevo|ewu sa gr˜kog na arapski. Ponekad,
{tavi{e, sirijski je posredni˜ki jezik na prelasku sa gr˜kog na
arapski40. Isagoge ili Porfirijeva Logika i Aristotelova dela, kao
Organon i Kategorije, bili su prevedeni na sirijski izme|u petog i
sedmog veka. Zatim u Bagdadu po˜iwe pokret sistematskog prevo|ewa kome
je na ˜elu Bajt-al-Hikmah ili Ku}a mudrosti, ne samo filosofskih nego
i matemati˜kih i medicinskih dela koja su sa gr˜kog prevodili
hri{}ani Crkve Istoka41. Jedan od slavnih predstavnika ove zadivquju}e
kulturne preduzimqivosti je sirijski hri{}anin Hunajn Ibn Ishak (†
873), koji pi{e: "Bog u svojoj promisli nau˜io nas je arapski kako bi
prevodili staru nauku sa gr˜kog, jevrejskog i sirijskog na arapski"42.
Mata Ibn Junus († 940), pripadnik Crkve Istoka, prevodi Aristotela
slu`e}i se sirijskim verzijama koje su izvr{ene u prethodnim vekovima.
On, koji je smatran najve}im logi˜arem svog vremena i wegov jednoverni
Juhanah Ibn Hajlan, upravo su u˜iteqi muslimanskog filosofa Abu
Nasra al-Farabija43. Me|u slavnim lekarima koji pripadaju ovoj Crkvi
isti˜u se ˜lanovi plemena Bukti{u koji, obrazovani u medicinskoj
{koli u Gundi{apuru, prenose medicinsko znawe s oca na sina. Prvi je
39 H. PUTMAN, L’Église et l’Islam sous Timothée I (780-823) Beyrouth 1975, p. 185; R. CASPAR,
Les versions arabes du dialogue entre le catholicos Timothée I et le calife al-Mahdî (II/VIII)
“Muhammed a suivi les prophètes”, Islamochrstiana, (1977) p. 117.
40 EW. O’LEARY DE LACY, How Greek Science Passed to the Arabs, London 1949, pp. 47-72; G.
FURLANI, I miei lavori dal 1928 al 1940 sulla filosofia greca presso i Siri, Rivista di Filologia e
d’Istruzione Classica, XIX (Torino).
41 M. MEYERHOF, Von Alexandrien nach Bagdad, Sitzungsberichten der Akademie der
Wissenschaften, 1930, pp. 389-429; M. ULLMANN, Studien Medicine, Edinburgh 1978, pp. 15-16.
42 P. VALOGNES, Vie et mort des Chrétiens d’Orient, Paris 1994, p. 65.
43 R. WALZER, al-Fârâbî, EI 2 II, 797-800.
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izle˜io kalifa al-Mansura; drugi je bio lekar Harun al-Ra{ida; tre}i
kalifa al-Mamuna i al-Mutavakila; ˜etvrti je lekar kalifa al-Radia44.
Mongolski patrijarh
U mongolskoj epohi Crkvom Istoka upravqao je Katolikos ili
patrijarh ro|en u Kini, mongolskog porekla. Bio je kr{ten pod imenom
Marko; zamona{io se i po{ao je na hodo~a{}e sa jednim drugim monahom,
tako|e Mongolom, Rabanom Saumom u Jerusalim. Kada je prolazio kroz
Bagdad, upravo je umro 1281. Katolikos patrijarh Crkve Istoka Dinka I.
Upitali su Mongola Marka da li bi prihvatio izbor za patrijarha, jer
budu}i Mongol mogao bi da bude od velike pomo}i svojoj Crkvi. Marko je
poku{ao da odbije poziv, navode}i izme|u ostalog da ne zna dobro
sirijski, ali sav wegov otpor bio je uzaludan i on postaje Katolikos
1283. pod imenom Jahbalah III. Bi}e dobar patrijarh. Kada je 1286. umro u
Maragi Mafrijan Sirijsko-Zapadne Crkve slavni Bar Ebreo, Jahbalah je
povodom wegove smrti uveo u svoju Crkvu dan `alosti. @eleo je da wegov
narod posti i uzdr`i se od svake aktivnosti toga dana kako bi odao
duboko po{tovawe Bar Ebreovim posmrtnim ostacima. Poslao je tako|e i
episkope i sve}e. Jermeni i Grci sledili su ovu lekciju ekumenizma i
u˜estvovali su na sahrani. Oko 200 monaha, razli˜itih veroispovesti,
molilo se zajedno za spasewe Mafrijanove du{e od zore do devetog ˜asa45.
Ne{to kasnije, Jahbalah III, u dogovoru sa mongolskim Kanom,
upu}uje jedno poslanstvo u Evropu. [aqe papi i Zapadnom caru svog druga
sa hodo˜a{}a u Jerusalimu Rabana Saumu, mongolskog monaha s kojim je
do{ao sa Dalekog istoka. Trebalo je da sugeri{e "Francima" savez sa
Mongolima, koji jo{ uvek nisu masovno prelazili na islam. Raban Sauma
dolazi, dakle, preko Carigrada u Italiju i sti`e u Rim - upravo u vreme
konklave: Honorije IV je umro 3. aprila 1287, a Nikola IV izabran je samo
deset meseci posle, 15. februara 1288. godine. U i{˜ekivawu da
kardinali izaberu papu, Raban Sauma nastavqa svoje putovawe prema
severu, zaustavqaju}i se u nekim italijanskim gradovima. Dolazi u Pariz,
gde sre}e Filipa Lepog, kraqa Francuske. Produ`ava pose}uju}i Edvarda
I u Velikoj Britaniji. Kada se vratio u Italiju, papa je ve} bio izabran.
@itije Katolikosa Jahbalaha III i izve{taj poslanstva na Zapadu, koji su
sastavqeni na persijskom, a zatim prevedeni na sirijski, mnogi su
izu˜avali. O wima postoje dve engleske verzije46 i jedna ruska47. Mongoli
koji 1258. zauzimaju Bagdad i ubijaju kalifa, ˜ini se da otvaraju jednu
novu eru. Crkva Istoka tada je pro`ivqavala sirijsku renesansu sa
slavnim predstavnicima me|u svojim ˜lanovima, kao na primer velikog
Ebedieusa. U wegovoj kwizi Dragoceni biser ovaj episkop daje doprinos
verskoj kwi`evnoj istoriji, sastavqaju}i jedan spisak bogoslovskih dela
44 D. SOURDEL, Bukhtishu’, EI <, I, 2338.
45 Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum, quod ediderunt J. B. ABBELOOS & TH. J. LAMY,
Parisiis-Lovanii 1877, III, p. 473.
46 E. A. WALLIS BUDGE, The Monks of Kublâi Khân emperor of China, or the History of the Life and
travels of Rabban Sâwmâ, Envoy and Plenipotentiary of the Mongol Khans to the Kings of Europe,
and Maroks who as Mâr Yahbâllâh III became Patriarchof the Nestorian Church in Asia, London
1928; J. A. MONTGOMERY, The History of Yaballaha III Nestorian Patriarch and his Vicar Bar
Sauma, New York 1927. Oeuvres posthumes de Paul Pelliot, II, Mar Ya(h)ballaha, Rabban Sauma et
les princes Öngüt chrétiens, Paris 1973, pp. 239-288.
47 NINA VIKTOROVNA PIGULEVSKAJA, Istorija Mar Jabalaxi tretego i Rabban Saumy, Moskva 1958.
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koje je wegova Crkva stvorila kroz vekove. Veliki kanonista, osim {to je
teolog, sakupqa najva`nije pravne tekstove svoje tradicije, izdvajaju}i ih
iz sinodalnih akata48. Jean Dauvillier napisao je da su wegove sinteze boqe
od kanonskih sinteza koje su ra|ene na Zapadu za vreme sredweg veka, pa
˜ak i od slavne Gracijanove Concordia dicordantium canonum49.
Tamerlan
Jedan jak udarac Crkva Istoka podnela je od Tamerlana. Broj
wenih ˜lanova i wen politi˜ki zna˜aj osetno se smawio. Ovome se dodaju
pokoqi i crna kuga na po˜etku XV veka.
Jedno drugo desetkovawe izvr{eno je u na{em veku kada u toku
Prvog svetskog rata hri{}ani ove Crkve trpe masovne deportacije od
strane vlasti koja ih optu`uje za saradwu sa neprijateqem. Mnogi
pre`iveli be`e posle rata u Irak, koji je pod britanskim mandatom. Ali
na kraju mandata 1933, i u Iraku su `rtve progawawa. Od tada postoji
jedan jak migracijski podsticaj, posebno prema Severnoj Americi. Jedna
te{ka kriza obru{ila se na Crkvu Istoka kada je Katolikos Mar [imun
XXIII, koji je li{en ira˜kog dr`avqanstva i isteran iz Iraka, ubijen u
Sjediwenim Dr`avama 6. novembra 1975. Danas je ova kriza prevazi|ena.
Novi Katolikos Mar Dinka IV, koji je izabran 1976, otvara nove
horizonte za svoju Crkvu, ˜lana Svetskog Saveza Crkava. Ve} 1984. sre}e
sada{weg papu koji mu ka`e: "Blaga na{e zajedni˜ke vere koja imamo
takva su da je ono {to nas sjediwuje ja˜e i ve}e od onoga {to nas razdvaja".
Zajedni˜ka deklaracija koju su potpisali Jovan Pavle II i Mar Dinka IV
u Rimu 11. novembra 1994. jedan je zna˜ajan ekumenski korak izme|u
Katoli˜ke Crkve i Crkve Istoka: "Ispovedamo samo jednog Gospoda
Isusa Hrista, jedinorodnog Sina Bo`ijeg, ro|enog od Oca pre vekova,
koji je si{ao sa nebesa na zemqu i postao ˜ovek za na{e spasewe u
puno}i vremena, Re˜ Bo`ija, druga Li˜nost Svete Trojice, ovaplotiv{i
se od Svetoga Duha, uzeo je od Djeve Marije telo ~oveka sa razumnom
du{om, sa kojom je ostao sjediwen nerazjediwen od trenutka wegovog
za˜e}a. ^ove~anska priroda, koju je Djeva Marija dala ro|enom,
˜ove˜anska je priroda koju je preuzeo Sin Bo`iji. Evo za{to Crkva
Istoka priziva Djevu Mariju kao Majku Hrista, na{eg Gospoda i
Spasiteqa. U svetlosti iste vere apostolska tradicija okre}e se Djevi
Mariji kao Majci Bo`ijoj i kao Majci Hristovoj"50.
Haldejska Crkva
U XVI veku jedan zna˜ajni deo Crkve Istoka nalazi se pod
Otomanskim carstvom. Islamski sistem za{tite ostvaruje se u ovom
carstvu formulom millet ili verske zajednice zakonski priznate. U
otomanskoj eposi posvedo˜uje se sa Rimom unija jednog dela Crkve Istoka.
Na navaqivawe da se prekine sa {tetnim obi˜ajem birawa Katolikosa
naslednim putem, li˜nost unuka pokojnog Katolikosa navela je ove
hri{}ane da se okrenu Rimu. Novi Katolikos Jovan Sulaga odlazi u Rim,
gde mu papa predaje palijum patrijarha 1553. Ali, po povratku na Bliski

48 P. KAWERAU, Il Cristianesimo d’Oriente, a c. od E. Guerriero, Milano 1981, pp.98-105.
49 J. DAUVILLIER, Ébedjésus, Dictionnaire de Droit canonique, V, (1953), cc. 91-134, 134.
50 L’Osservatore Romano, 12 novembre 1994 (na engleskom).
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istok ubijen je zbog izdaje51. Unija mu je pre`ivela jedan vek, a Haldeji
sjediweni sa Rimom nalaze se samo oko mitropolije u Diarbekiru.
Godine 1830. Jovana Hormizda potvr|en je iz Rima patrijarhom svih
haldejskih katolika, sa sedi{tem u Mosulu. Me|u najpoznatijim
katoli˜kim patrijarsima isti˜e se Josif Auda, iz vremena Prvog
vatikanskog koncila. On je svestan istorijskih veza koje Sirijskomalabarska Crkva ima sa Crkvom Istoka pa stoga i sa istom tradicijom
wegove Crkve. Na`alost, ne uspeva u poku{aju da ponovo uspostavi
hijerarhijske odnose sa indijskom Crkvom. Jedan od wegovih naslednika
Josif Ghanima prenosi patrijar{ijsko sedi{te u Bagdad. Katoli˜ka
Haldejska Crkva, koja broji 313.000 ˜lanova52, danas ima za patrijarha
Wegovo Bla`enstvo Rafaela I Bidavida. 14. novembra 1994. papa Jovan
Pavle II, govore}i ˜lanovima sinoda Haldejske Crkve, rekao je:
"Primiv{i vas danas, moje misli okrenute su pre svega va{im
zajednicama, naslednicima apostola Tome, koji je, pre dve hiqade godina,
proneo Jevan|eqe iz Mesopotamije sve do Indije. Zahvaqujem Gospodu za
va{u dugu tradiciju i istoriju va{e Crkve. @eleo bih da vas pozovem na
otvarawe prema drugim Crkvama i na ekumenske odnose sa wima. U ovom
duhu radostan sam {to sam mogao da primim Wegovu Svetost Mar Dinku
IV, patrijarha Crkve Istoka, koji je do{ao u Rim da bi potpisao
hristolo{ku deklaraciju sa Katoli˜kom Crkvom"53. Ovo podsticawe na
dobre odnose sa Crkvom Istoka naro~ito je va`no zbog ˜iwenice da je
Haldejska Crkva naslednik slavne sirijske isto˜ne tradicije.
Sirijsko-pravoslavna crkva
Posle Efeskog sabora, Evtihije pretvara Kirilovu formulu jedina
ovaplo}ena priroda Re˜i Bo`ije u formulu: u Hristu dve prirode pre
sjediwewa, ali samo jedna posle sjediwewa. Na jednom lokalnom sinodu 449,
gde
samovoqno
gospodari
Dioskur,
Kirilov
naslednik
na
Aleksandrijskom tronu, rehabilituju ga. Evtihije optu`uje za jeres
Flavijana, patrijarha Carigradskog. Zatim sledi jedna krvava pobuna i
Flavijan umire od zadobijenih rana. Car Markijan saziva Halkidonski
sabor. Dioskur je smewen i Oci formuli{u hristologiju dveju priroda,
ipostasno sjediwenih u li˜nosti Logosa. Ovim je formula jedna priroda,
draga Kirilu, zamewena narodnom formulom Hristos istiniti Bog i
istiniti ˜ovek, koja je propisana kanonima pravoslavne tradicije jo{ od
vremena Igwatija Antiohijskog i Irineja Lionskog.
Ako Halkidon Trijumfuje, u smislu da dana{wi katolici i
pravoslavni, tj. ve}ina hri{}ana, dele formulu o jednoj li˜nosti
Hristovoj, Logosu koji je postao ˜ovek, u kojoj su ˜ovekova i bo`anska
priroda ipostasno sjediwene, ostaje ˜iwenica da Halkidon govori jo{ o
dvema prirodama. Zato sledbenici Kirila Aleksandrijskog smatraju
izdatim svog u˜iteqa. I zaista optu`uju sabor da je imao nameru da pod
izgovorom uni{tewa Evtihijeve jeresi rehabilituje Nestorija, seju}i
konfuziju u hri{}anskom svetu. "Oci - protestuje Aleksandrijski
patrijarh Timotej - nisu nikada govorili o li˜nosti, niti o osobinama
Hristovih priroda" i u lice caru izjavquje da je spreman da osudi
51 G. BELTRAMI, La Chiesa Caldea nel secolo dell’Unione, Roma 1933; A. LAMPART, Joseph I. Ein
Beitrag zur Geschichte der Unionsbestrebungen der von Sulaqa bis 1700, Einsiedeln, 1966.
52 R. G. ROBERSON CSP, The Eastern Chrstian Churches. A Brief Survey, Rome 1995, p. 128.
53 L’Osservatore Romano 14-15 novembre 1994.
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Evtihija, pod uslovom da se osudi i Flavijanov Tomos pape Lava i sabor u
Halkidonu. I{lo se postepeno ka formirawu antihalkidonske stranke,
sa nekim kolovo|ama na ˜elu: Filoksenom iz Mabuka, Petrom Iverskim
i Severom Antiohijskim. Sever ima solidno obrazovawe. Poreklom iz
Pisidije u Maloj Aziji, studira prvo retoriku i filosofiju u
Aleksandriji, zatim poha|a {kolu rimskog prava u Bejrutu. Tamo poha|a
jedan kurs predavawa da bi postao advokat, {to i posti`e na brilijantan
na˜in i postaje predava˜ u svojstvu antecessor, tj. profesor ugledne
akademske institucije. Bio bi jedan od slavnih antecessores Bejrutske
{kole, koja je doprinela Justinijanovoj kodifikaciji, da jednog dana nije
ostavio sve kako bi postao monah. Iz manastira je izvu˜en da bi postao
episkop sve dok se nije popeo na Antiohijski patrijar{ijski tron.
“Zanimqivo je primetiti kako ovaj gr˜ki teolog, Antiohijski patrijarh
ali
gr˜ko-aleksandrijskog
obrazovawa,
postaje
duhovni
vo|a
antihalkidonizma"54. Wegovo filosofsko i pravno obazovawe ˜ini ga
spremnim i uspe{nimi u teolo{koj polemici, dok se pojavquje umeren u
omilijama koje dr`i revnosno u svojoj crkvi. Sirijsko-pravoslavna crkva
u˜estvuje u Severovom nasle|u do te ta˜ke da kada je Justinijan naredio da
se spale spisi, nastoji da ih prevede na sirijski. Uticaj Severa takav je
da uspeva da porazi ideal verskog jedinstva koji je itekako bio na srcu
vizantijskim carevima, od Konstantina pa nadaqe. Za Severa
Antiohijskog, "boqa je {izma u odnosu na verska ube|ewa, od sporazuma
prepun gre{kama. Ako neko prihvati Halkidon i Lavov Tomos, sr`
nestorijanske gre{ke, kako mo`e re}i da je protiv Nestorija?". Enotikon,
koji je predlo`en od strane cara Zenona (482), za wega je kompromis koji
ne odbacuje gre{ke progla{ene u Halkidonu. Utoliko mawe Sever mo`e
da prihvati reakciju cara Justina († 527), koji progawa antihalkidonce,
isteruju}i monahe i episkope, dok ih narod po{tuje kao mu˜enike. Sever,
u svojoj nepopustqivosti, odvra}a svoje od communicare in sacris sa
halkidoncima i prvi je pribegao ideji o putuju}im episkopima, koji
osiguravaju ispravnost vere, nastavqawe kulta i slu`ewe Svetih Tajni.
Sever smatra za po˜etak da je re˜ o jednom privremenom izlazu. Ali kada
Jovan Bar Kursus, episkop iz Tele († 538), zahteva op{te rukopolo`ewe
za sve{tenike i episkope da bi osigurao crkvenu hijerarhiju i kult prave
vere, Sever, posle izvesnog oklevawa pristaje. Narodni odgovor bio je
iznena|uju}i. Stotinak kandidata do{lo je da se rukopolo`i iz
Jermenije, Fenikije, Kapadokije i sa krajwih granica Sirije. Zabrinut,
Justinijan je na˜inio jo{ jedan poku{aj da ujedini carstvo. Objavquje 533.
edikt kompromisa. Sever se nije pokorio i biva poslan u progonstvo od
Justinijana. Umire posle nekoliko godina u izgnanstvu, 538. ali wegova
Crkva, ve} hijerarhijski strukturisana, nastavqa da vidi u wemu svojeg
branioca i za{titnika.
Teologija Filoksena († 522) ili Ksenaje na sirijskom, iz Mabuga,
mesta ˜ije se ru{evine danas vide na 80 km od Alepa, ne razlikuje se
su{tinski od Severove. Ako bo`ansko postoji ab aeterno, ovaplo}ewe ne
donosi promenu. Logos uzimaju}i ˜ove˜ansku prirodu ostaje uvek samo
jedna fizis ili Hristova priroda. Ove ideje zamewene su od strane
Filoksena biblijskim citatima jo{ brojnijim od Severovih, i isto tako
jakim protivqewem u odnosu na Flavijanov Tomos. Jedan drugi antihalkidonski sirijski autor je Jakov († 521) iz Saruga, grada na oko 40 km
udaqenog od Edese, u pravcu jugozapada. Pi{e biblijske komentare, kao
54 H. W. FREND, TheRise of the Monophysite Mouvement, Oxford 1972, p. 213.
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onaj o proroku Osiji. Biblijski egzegeta je i Jakov iz Edese († 708), koji
pi{e Sholije, komentari{e {est dana stvarawa i prevodi na sirijski
saborske Omilije Severa Antiohijskog. Mojsije bar Kefa (IX-X vek) komentari{e stvarawe sveta i ˜etvrto jevan|eqe. Dionisije Bar Saliba
(†1171) sastavqa brojne biblijske komentare o kwigama Starog i Novog zaveta.
Crkvena
istorija
ima
dva
velika
sirijsko-pravoslavna
predstavnika u patrijarhu Mihailu I Sirijskom i Bar Ebreju Mafrijanu
(koji je bio odgovoran za eparhije Sirijsko-zapadne Crkve koje su se
nalazile na staroj teritoriji persijsko-sasanidskog carstva). Prvi,
Mihailo Sirijski, patrijarh (XII vek), pi{e crkvenu istoriju od po˜etka
do wegovih dana. To je remek-delo sirijskog preporoda i rudnik podataka.
J.- B. Chabot izdao ga je u celosti i preveo na francuski, sa detaqnim
analiti˜kim indeksom55. Drugi, Mafrijan Bar Ebrej, o kome, na`alolst,
sve do sada ne postoji iscrpna monografija o `ivotu i zna˜ajnoj
kwi`evnoj delatnosti, pi{e o teologiji, crkvenoj istoriji, narodnoj
istoriji, mistici i ˜ak ima jednu neobi˜nu i punu humora seriju
anegdota56. U teolo{kom delu pod imenom Svetiqka svetili{ta daje
dokaz velike dijalekti˜ke sposobnosti. U tre}em delu Svetiqke Bar Ebrej
raspravqa o problemu odnosa vere razuma na tako briqantan na˜in da
izaziva pa`wu ˜ak i dana{weg ˜oveka, i posle {est vekova. Prema Bar
Ebreju, Bog je dopustio qudima dva vodi˜a, razum i otkrovewe ili svetu
kwigu. Uzimaju}i pore|ewe iz prirode, Bar Ebrej tvrdi da razum odgovara
korenu, a Biblija stablu drveta. U slu˜aju o˜iglednog konflikta izme|u
razuma i otkrovewa, ne mo`emo da prionemo za korenom odbacuju}i
stablo, jer je Biblija nadahnuta samim Bogom koji nam je dao razum. Ne
mo`emo ni da ˜inimo suprotno, tj. da prihvatimo stablo odbacuju}i
razum. Ako je zaista razum, ili koren, lo{, ne}e koristiti da stablo bude
zdravo. Moramo, dakle, da produbimo skriveni smisao biblijskog izraza
tako da se o˜igledna suprotnost slo`i sa racionalnom ˜iwenicom i
dopusti jedno tuma~ewe Biblije, mo`da mawe kwi`evno, ali zato ne mawe
istinito57. Uostalom, postojali su u Bar Ebreovoj Crkvi primeri velikog
po{tovawa za razum: jedan od najboqih u˜enika muslimanskog filosofa
al-Farabija Jahja Ibn Adi († 974), iz iste Bar Ebrejove Crkve, osnovao je
{kolu i sastavio jednu seriju filosofskih dela58.
Sirijsko-pravoslavna liturgija
[to se ti˜e litrugije, Sirijsko-pravoslavna Crkva slu`i se
sirijskim jezikom. U liturgiji koristi uglavnom dve anafore, anaforu
Dvanaest apostola i svetog Jakova. Na bogoslu‘benim mestima oltar koji
je rezervisan za sve{tenike i |akone okrenut je prema istoku. Oltar je
˜etvrtast, obi˜no natkriqen baldahinom. U oltaru nema kamena, ve} se
nalazi sveta trpeza. Kandilo u oltaru upaqeno je samo u toku
bogoslu`ewa, ili kada vernici tra`e da im se ˜itaju molitve. Ispred
oltara, sa leve i desne strane, nalaze se dva hora. Mu{karci stoje blizu
oltara, `ene u dnu crkve. Martirion je ni{a u zidu, ispred koje vernici
pale sve}e. Liturgiju ˜ini pripremni obred, koji se sastoji iz slu`be
55 La Chronique de Michel le Syrien, I-IV, Paris 1899-1910 (ponovo {tampano u Briselu
1963).
56 P. KAWERAU, Il Cristianesimo d’Oriente, a c. E. Gierriero, Milano 1980, pp. 76-98.
57 GREGOIRE ABOUL-FARADJ, DIT BAR HEBRAEUS, Le candelabra du Sanctuaire De la théologie, III,
éd. F. Graffin, u Patrologia Orientalis, XXVII, 4, 1957, pp. 491-493.
58 G. ENDRESS, The Works of Yahyā Ibn ‛Adi, Wiesbaden 1977.
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Melhisedekove i Aronove slu`be. Prva, ili Melhisedekova slu`ba sastoji
se od duhovne pripreme, molitve za opro{taj grehova i ˜itawa
pokajni˜kih psalama, kao Gospodi pomiluj. Zatim se priprema oltar, pale
se sve}e, iznosi se hleb i vino i ˜itaju se molitve usli{ewa koje se
zavr{avaju ˜itawem O˜ena{a. Aronova slu`ba sastoji se od obla˜ewa i
prawa. Dolazi zatim pojawe Trisvetog, "Sveti Bo`e, Sveti krepki, Sveti
besmertni". Sledi slu‘ba Re˜i, Ulaska, a zatim Anafore. Ovaj centralni
deo Liturgije, ili kanon, obuhvata prino{ewe, predslavoslovqe,
osve}ewe hleba i vina, anamnesu, ili se}awe na ustanovqewe, epiklezu
ili prizivawe Svetog Duha, molitvu za posredovawe, lomqewe osve}enog
hleba, ˜itawe O˜ena{a i uzno{ewe. Posle ide omilija. Zatim se
sve{tenici i vernici pri˜e{}uju. Na kraju dolazi blagodarewe i
blagosiqawe. Slu`ba se zavr{ava prawem putira i sasuda, uz ˜itawe
Psalma 26.
Liturgijska godina po˜iwe za Sirijsko-pravoslavnu Crkvu prvom
nedeqom u novembru ili osve}ewem Crkve. Sledi {est nedeqa
pripremawa za Bo`i}: prva - objavqivawe Zahariju; druga - objavqivawe
radosne vesti Mariji; tre}a - poseta; ˜etvrta - Krstiteqevo ro|ewe; peta
- Josifov san; {esta - Hristov rodoslov. Prvi post traje 10 dana i
prethodi Bo`i}u koji se slavi 25. decembra. Tog istog dana odaje se slava
Mudracima. 26. decembra slavi se "^estitawe Mariji". 1. januara,
Obrezawe Gospodwe. 6. januar posve}en je Hristovom kr{tewu. U nekim
mestima pojedini hrabri mladi}i kupaju se u reci, kao se}awe na
Hristovo kr{tewe u vodama Jordana. Jedan drugi post, Ninevqanski,
traje 15 dana. Tre}i post - 50 dana, odgovara na{em Velikom postu. Na
po˜etku ovog dugog pokajni˜kog perioda ne posipaju se pepelom, nego se
pomazuju uqem po ˜elu. U Strasnoj sedmici na Veliki ~etvrtak slu`e
liturgiju sa prawem nogu, osve}ewe Mira ili pomazawe koje vr{i
patrijarh. Veliki Petak obele`en je potresnim obredima. Dve sve}e na
obe strane krsta predstavqaju razbojnike. Jedna ostaje upaqena, a druga
uga{ena. Obe se lome u se}awe na razapete razbojnike. Krst se pere vodom
i sir}etom, u se}awe na napitak koji je dat Hristu da pije na krstu. Jedan
kip Hrista, skinutog sa krsta, ili jedan kov˜eg, nosi se u povorci kroz
crkvu, sve do crkvenih vrata. Neko od mla|ih dr`i ga podignut iznad
glava, kako bi vernici pro{li ispod wega ulaze}i u crkvu. Posle ovog
sugestivnog rituala, statua ili kov˜eg mrtvog Hrista postavqa se iza
oltara. Velika subota obi˜no je rezervisana za kr{tewa. Na no} Vaskrsa
sve{tenici se okupqaju iza oltara, odakle kre}u u povorci u pravcu
naroda kako bi objavili radosnu vest o Hristovom vaskrsewu. Na
Vaskrsni ponedeqak slu`i se liturgija za upokojene i ovaj dan vernici
odlaze na grobqe. Na Vaznesewe deca pevaju "Hristos se vazneo na nebo".
Na Duhove vernici se pozdravqaju, `ele}i jedni drugima pomo} od Duha
Svetoga. Post od tri dana prethodi prazniku Dvanaest apostola. Slede
letwe nedeqe. Post od ˜etiri dana prethodi prazniku Uspewa. Posle
praznika Vozdvi`ewa ^asnog Krsta, nedeqe koje slede, sve do kraja
liturgijske godine, zovu se nedeqe ^asnog Krsta59.
Sirijsko-pravoslavna Crkva ima i svoj martiriologion i svoj
prolog. Osim zajedni˜kih svetih sa drugim Crkvama, po{tuje neke
iskqu~ivo svoje svetiteqe, kao Severa Antiohijskog 8. februara; Evgenija
Monaha 20. aprila; Jakova Varadeja, od koga dolazi i naziv Jakovitska, 30.
jula.

59 CLAUDE SELIS, Les Syriens orthodoxies et catholiques, Éditions Brepols 1988, pp. 180-193.
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Sirijsko-katoli˜ka crkva
Sirijsko-katoli˜ka crkva je iz relativno skorijeg vremena.
Postojali su kontakti izme|u Latina i pravoslavnih Sirijaca od
vremena krsta{a. Na saboru u Firenci sirijsko-pravoslavni patrijarh
poslao je jednog episkopa. Ali po˜eci prave unije poti˜y iz XVII veka.
Verska delatnost katoli˜kih misionara na Bliskom istoku ju je
podstakla. Va`na etapa jeste priznawe mileta sirijsko-katoli˜kog od
strane Velike Turske Porte 1831. ili deklaracije "za{ti}ene" zajednice,
˜ije ˜lanove zakonski zastupa wihov patrijarh, nastawen u Alepu. Jedan
vrlo obrazovani patrijarh sirijsko-katoli˜ki bio je Jefrem Rahmani (†
1929). Studirao je bri`qivo tradiciju svoje Crkve i zanimao se posebno
na˜inom kako da sa˜uva kontinuitet sa takvom tradicijom u liturgiji.
Jedan drugi patrijarh, koji se zauzimao da o`ivi i reorganizuje Crkvu,
bio je Ignacije Gabrijel Taponi († 1967). Ova Isto~na katoli˜ka Crkva
ima u Siriji, Libanu, Iraku i Turskoj oko 100.000 vernika, ali nema
lokalnog mona{tva. Jedan italijanski sve{tenik poku{ava da ispuni ovu
prazninu pozivaju}i mlade u stari manastir Svetog Mojsija Abisinca,
koji je po˜eo da obnavqa.
Adamov jezik
Zavr{avam ovaj pregled o sirijskim Crkvama isti˜u}i da
pripadnici sirijske tradicije smatraju wihov jezik, sirijski, jezikom
Adama u zemaqskom raju. To potvr|uje Teodor Kirski, koji, iako pi{u}i
na gr˜kom, zna sirijski, kako se zakqu˜uje na osnovu sna ispri˜anog od
wega samog "o |avolu koji ga ukorava na sirijskom"60. Uostalom, Teodorova
majka nalazila se pod duhovnim vo|stvom sirijskog pustiwaka
Makedonija, koji je koristio tuma˜a za one koji govore gr˜ki61. Teodor
priziva filologiju u pomo} svom tvr|ewu da je jezik Adama sirijski.
"Sama prvobitna imena pokazuju da su imena Adam, Kain, Aveq i Noj
sirijska. Sirijci nazivaju adamtô crvenkastu zemqu. Adam zna˜i upravo
zmeqa ili prah. Kain na sirijskom zna˜i posedovawe knô. Isto tako je
istinito da Adam, kada dozna za ro|ewe sina, uzvikuje: od Boga sam
primio u vlasni{tvo ˜oveka. Aveq na sirijskom ozna˜ava `alost. I
doista bio je prvi koji je umro i zbog toga prouzrokovao `alost
roditeqima. Noj na sirijskom ozna˜ava odmor, navhhô"62. Razume se da je
isticawe sirijskog kao prvobitnog jezika pod uticajem paralelizma
Starog i Novog Adama. Po{to Novi Adam, Isus, govori aramejskosirijski, paralelizam zahteva da i stari Adam govori sirijski.
Da li je ili nije sirijski jezik Adama, ostaje ipak istina da
sirijske Crkve ˜uvaju prvobitna i prava slova. Ova slova treba da budu
po{tovana i uva`avana ne samo od strane ˜lanova Crkve ve} od svih
hri{}ana, kako preporu˜uje Drugi Vatikanski koncil u dekretu za
Isto~ne katoli˜ke Crkve: "Zbog toga Sveti Sabor ne pokazuje samo du`no
po{tovawe i iskrenu po˜ast ovom crkvenom i duhovnom nasle|u ve} ga
smatra odlu˜no nasle|em cele Crkve63. Ako hri{}anski Istok bude
60
od
61
62
63

Théodoret de Cyr, Histoire des Moines de Syrie, Uvod, kritika teksta, prevod i bele{ke
P. CANIVET et A. LEROY-MOLINGHEN (SC 234) Paris 1977, I, pp. 92-94.
Théodoret de Cyr, Histoire des Moines de Syrie, id. C. s., pp. 476-478, 486-490.
Theodoreti ep. Cyrensis, Quaestiones in Genesim, IX 10, Interrog. LXI, PG 80, 166a.
CONC. VAT. II, Decr. Sulle Chiese Orientali Cattoliche, 5.
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predstavqen danas odre|enim apokalipti˜kim pesimizmom64, ili kao
jedan specijalisti˜ki sektor Istorije hri{}anstva (Histoire du
Christianisme)65, va`no je valorizovati wegovu pluralisti˜ku vitalnost.
Nije re˜ o anarhi˜nom ili kapricioznom pluralizmu, ve} o `ivoj
samosvesti vlastite osobenosti, koja se ne mo`e niti se treba odbiti.
Ovaj je stav u saglasnosti sa po{tovawem drugih i, {tavi{e, zalazi u
tra`ewe zajedni˜kih dokumenata, u samu su{tinu jedne velike tradicije,
kao ove sirijske, ro|ene, kako bi rekao sveti Jeronim, na Palestinskoj
zemqi 'natopqenoj krvqu Gospodwom"66.

64 P. VALOGNES, Vie et mort des Chrétens d’Orient, Paris 1994.
65 Les Chrétientés Orientales, vol. IV (Desclée 1993) pp. 373-603.
66 S. Girolamo, Le Lettere, Prevod i bele{ke od S. COLA, Roma 1961, I, XLVI, 8,p. 346.

347

Vincenzo Poggi, S. J.
RELIGIONI E SETTE NEL MONDO DELLE CHIESE DI TRADIZIONE SIRIACA
Il nome generico di Siria designa due diverse aree: in senso proprio, siriani si
chiamano gli abitanti della regione ad occidente dell’Eufrate che si estende per un verso
dalla Palestina al monte Ammanus, a nors di Antiochia, e per altro verso dal Mediterraneo
al corso dell’Eufrate. Ma siriani, in senso latino, si chiamano anche coloro che parlano la
lingua aramaica sia ad occidente che ad oriente di quell fiume e che dunque risiedono anche
nelle regioni periane della Mesopotamia. La Siria mantiene un carattere specifico nell’usare
una lingua, quella siriaca, che è ben rappresentata accanto a quella greca, e nel preservare
tradiyioni e costume più antichi, propri di quella terra.
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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ РАЗВОЈА МОНАШТВА
Апстракт: Монаштво као посебан покрет није постојало у прва три века у
Цркви, али је постојало као сведочење љубави и верности Христу и као свецелосно –
целомудрено=девствено – посвећење себе Христу.
Кључне речи: монаштво, порекло монаштва, утицај есена и синова и кћери
Завета, Египатска пустиња, Синајска пустиња, облици монаштва, синаити,
киновити.
Ако спознаја божанске доброте надвлада инертност грeха, у човеку почиње
да се развија неодољивa чежња за врлином, једна неутољива глад за божанским.
Супротност између Зла и Добра, из чега настајe непомирљиви сукоб између страсти и
врлина, преображава се под утицајем инстинкта врлине у борбу из које етика прелази
у аскетику, што и сам појам аскетике показује (аскео) – упражњавати и вршити
врлину. Одрицање које се остварује, према Јовану Лествичнику, није ништа друго
него монаштво1. Термин – monaco,j, означава нешто јединствено што се ради само на
један начин, што се налази само на једном месту и што постоји само у једном
примеру. У хришћанској традицији монах означава а) онога који живи сам (еремита
или анахорета); б) онога који живи заједно са другима (киновита); в) онога који је
сједињен са Богом. Монах је онај који опонаша Христа, онај који води ангелски
живот кроз непрестану борбу и труд како би задобио врлине2.
У току друге половине III века настаје један духовни покрет који ће имати
скоро чудотворан полет: аскетизам под формом пустињаштва. Место настанка овог
покрета је Египат, али се он врло брзо раширио и у друге делове хришћанског света.
Већ од II века зна се за хришћане, мушкарце и жене, који воде један подвижнички
живот и прихватају пут јеванђељског позива. Овај подвижнички и јеванђељски пут је
без сумње био потхрањиван прогањањима и апокалиптичним предвиђањима.
Монаштво је, у ствари, настало када су први пустињаци почели да се повлаче у
пустињу, још пре масовних прогона; али тек после званичног признања од стране
Цркве почиње његов брзи развој.
Постављало се питање да ли је, можда, овај покрет имао своје корене у
претходним институцијама или покретима: тражили су се разлози за то масовно
бекство из света (fuga mundi), као и разлози због којих је Египат био позорница тога у
прва три века. Претпоставља се да за ово велико бекство из света треба тражити
примере код познатих нехришћанских верских покрета, пре свега у покрету есена. То
1 БОГДАНОВИЋ Д., Јован Лествичник у византијској и старој српској књижевности, Београд
1968, 83. ROCCI L., Vocabolario Greco-italiano, Roma, 1939.
2 MIQUEL P., Monachisme. III. Signification et motivations du monachisme, DS, X, 1977, 1547-1556.
GUIBERT DE J. & VILER M. & OLPHE-GALLIARD M., Ascèse, ascètisme. I. La notion d’ascèse,
d’ascètisme. III. L’ascèse chrètienne. DS, I/2, 1937, 968-976. ROCCI L., Vocabolario, 1250.
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би било тамо где је јудаизам снабдевао Цркву најистинскијим моделима повлачења
из света који су унутар ње саме почели да праве прве кораке. Али, Александрија,
велики културни хеленистички центар, где је јудаизам био под јаким утицајем грчке
културе, није се чинио адекватном тачком за инспирацију одласцима у пустињу.
Међутим, чини се да порекло монаштва, онако како се показивало у Египту пред крај
III века, а пре свега у првој половини IV, може бити објашњено само делимично као
духовна клима тадашњег времена: на првом месту реч је о једном духовном искуству
типично хришћанском. У градовима богатим као Александрија, где је доминирала
висока хеленистичка култура и где су друштвене разлике биле поларизоване, почела
је да се манифестује опозиција против тадашњег ''естаблишмента'', опозиција која је
могла да створи један амбијент наклоњен строгом аскетизму3.
И заиста, географија и клима Египта допуштале су једну савршенију
изолацију појединца од друштва. Све више желећи потпуну самоћу, пустињаци су
одлазили преко и утврђивали се у пустињи. У исто време, пустиња је сматрана
омиљеним боравиштем и поседом демона, и стога је представљала за пустињаке
привилеговану позорницу за њихове борбе против њих. Тако су пустињаци
настављали традицију мученика, сматрајући се њиховим наследницима, али и
опонашатељима Христа4.
Еремитизам (avnacw,resij) био би једна врста подвига у самоћи ван сваке
заједнице. Еремитизам светог Јована Лествичника зове се исихија (hvsuci,a) – мир,
молити се у тишини, и означава потпуну самоћу како би се могло достићи потпуно
созерцање и један директни однос са Богом. Исихија на монашком језику одговара
еремији (evrhmi,a), животу у самоћи. Глас који је дошао са неба Арсенију (око 354-449)
говори му: ''Бежи, ћути, буди смирен''. Да би се пронашла исихија, потребно је да се
побегне од буке, метежа овог века, од свега онога што је узрок узнемирењу5.
Позицију коју треба заузети у односу на монаштво јесте да оно треба да буде
сагледано као један сложени феномен чије настајање није објашњено само једном
претпоставком. Наравно да су мотиви историјске природе један од разлога, али се не
могу потценити хришћанска потреба за савршеним животом на који указује Христос,
3 FESTUGIERE J-A., Les Moines d’Orient, I, 41-57. MOHRMANN CH., Atanasio di Alessandria, Vita di
Antonio, (Bartelink M. J. G., Citati p., Lilla S.) Verona, 1974, XXIII-XXVII. DESPREZ V.., Le
monachisme primitive. Des origins jusq’au concile d’Éphèse, Bégralles-en-Manges, 1998, 101-107.
HANSEN C. G., Le monachisme dans l’historiographie de l’Église ancient, L’historiographie de
l’Église des premiers siècles, (Pouderon B., Duval M. Y.), Paris, 2001, 139-147. VANNIER A-M., Jan
Cassien, historiographe de monachisme égyptien?, L’historiographie de l’Église des premiers siècles,
(Pouderon B., Duval M. Y.), Paris, 2001, 149-158. PLOEG DER VAN J., Les esséniens et les origins du
monachisme Chrétien, OCA, 153, 1958, 321-339. WINANDI J., L’idée de fuit du monde dans la
tradition monastique, Le message des moines a notre temps, Paris, 1958, 95-104. AFANASSIEFF N., Le
monde dans l’Écriture Sainte, Irénikon, 42, 1969, 6-32. ALSZEGHY Z., Fuite du monde, DS, V, 1964,
1575-1605. SINISCALCO P., Fuga del mondo, DPAC, I, 1983, 1403-1406. CARCIONE F., Le Chiese
d’Oriente, Milano, 1998, 32.
4 MOHRMANN CH., Vita di Antonio, XXVI-CCVII. ŠPIDLIK T., Ermites. I. En Orient, DHGE, XV,
1963, 766-771. KIKNADZE Z., Tre volti dell’ascesi, Studi sull’Oriente cristiano, 4/2, 2000, 29-40.
FESTUGIERE J-A., Les moines, II, 101. JOANNOU P. P., Démonologie populaire démonologie critique
au XI siècle. La vie de S. Auxence par M. Psellos, Weisebaden, 1971, 11. GRANT M. R., Early
Christians and animals, London-New-York, 1999, 1-6.
5 ROCCI L., Vocabolario, 137, 863, 762. JOANNIS CLIMACI, Scala Paradisi, PG 88:1117B. Vita e detti
dei padri del deserto, (L. Mortari), I, 2, 97. ADNES P., Hésychasme, DS, VII/1, 1968, 381-399.
LIALINE C., Érémitisme en Orient, DS, IV/1, 1960, 936-953. DUBLANCHY E., En quoi consiste
l’ascétique?, DThC, I/2, 1923, 2037-2046.
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као ни тежња за одвајање од света који је означен дубоким економским, социјалним
и политичким противречностима. Неки од фактора које треба узети у обзир када је
реч о повлачењу из света, односе се на утицај гностичких покрета, а пре свега
енкратизма који се према неким научницима може пратити кроз облике подвизавања
сиријских монаха.
Од самог почетка пустиножитељства Египат, тј. египатска пустиња била је
идеално место за практиковање монашког подвига. Сигурно није случајно да је он
настао баш у овом поднебљу. У последњој декади III века хришћани су почели да
уживају у условима мира и толеранције, а после последњег силовитог Диоклецијановог прогона добили су право вршења богослужења, поседовања добара, тј. били су
практично признати од стране Царства. У таквим околностима дошло је до промена у
хришћанској заједници и врло брзо многи од хришћана почели су да се прилагођавају
светским правилима, а многа црквена лица ушла су у редове saeculum-а. Идеали
првих монашких заједница изгледа да су почели да слабе. Из овога је настала
реакција која се чини идентична у различитим областима, али која налази на
египатској земљи једно привилеговано место.
Апофтемната Патрум – ''Причања'' египатских отаца састављена од
анегдота и мисли плод су духовног искуства Отаца пустиње. Реч је о живим делима,
која су била непрекидно обогаћивана, распрострањивана и превођена кроз векове на
различите језике: налазимо их на грчком, латинском, коптском, сиријском, арапском,
на словенским језицима. То су збирке које понекада износе са разоружавајућом
једноставношћу дух самих протагониста и састављача одражавајући њихову културу
и духовност задобијену са много искуства и труда. Овде треба поменути Паладијеву
Historia Lausiaca, који је око 390. боравио у Нитрији, а затим у Келији, где се налазио
и његов учитељ Евагрије, као и Руфинову Historia monachorum in Aegypto6.
Под Сиријом тог времена подразумевају се широке територије које су
укључивале античку Сирију, Феникију и део Месопотамије, које су крајем IV века
улазиле у састав истоимене царске дијецезе, која одговара Антиохијској
патријаршији. С друге стране, ова дијецеза делила се у седам провинција: Syria prima
(Антиохија), Syria secunda (Апамеја), Phoenicia prima (Тир), Phoenicia secunda или
libanensis (Дамаск), Euphratensis (Јераполис или Мабуг), Озроен (Едеса) и
Месопотамија (Амида)7.
Поставља се питање када настаје монаштво у Антиохији? Vööbus истиче да
почетке хришћанских заједница на арамејском језику треба тражити око 100. године
наше ере, а да је њихово порекло од палестинских заједница, које су сачувале
јудеохришћански карактер у односу на јелинско хришћанство у областима где се
говорило грчки. Уосталом, сматра аутор, односи између јудејаца и хришћана били су
чести на сиријској територији јер су се и једни и други налазили на истој територији
говорећи исти или сличан језик8. Colombas сматра да порекло монаштва не треба
изводити из Египта, већ да се формирање монашких заједница догодило у pars
orientis без прецизно одређеног нуклеуса зрачења9.

6 SINASCALCO P., Le antiche chiese, 78, CARCIONE F., Le chiese d’Oriente, 35-36. Palladio, La storia
Lausiaca, (Chr. Mohrmann & G. J. Bartelink & M. Barchiesi), Milano 1990. РУФИН, презвитер,
Књига живота пустињских отаца, Вршац 2002.
7 FESTUGIÈRE J. A., Antioche paїenne et chrétienne et les moines de Syrie, Paris, 1959.
8 VÖÖBUS A., History of Ascetism in the Syrian Orient, CSCO, vol. I-II, Louvain, 1958-1960.
9 COLOMBAS M. G., Il monachesimo primitive, Milano, 1983.
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Најстарији сиријски документи, енкратитских и гностичких тенденција
(Тацијанов Диатесарон (II век), Оде Соломонове (II век), Томине посланице, (III век)
и Томино Јеванђеље написано на грчком половином II века) откривају један
наглашени аскетизам у крилу ове заједнице10. Сиријска црква истицала се својом
строгошћу посебно у односу на брак. Није да га је искључивала, како су то радили
екстремисти енкратитских тенденција попут Тацијана, али све наводи да се верује да
је у овој Цркви девственост уживала статус који ју је представљао као модел
истинског хришћанства11.
Поставља се питање одакле је долазила у Сиријску цркву ова тако изражена
аскетска тенденција. Занимљиво је мишљење Vööbus-а, који верује да је успео да
докаже порекло односа семитског и јудеохришћанског света, тј. таквих сиријских
показатеља са Кумранском заједницом, која је настојала да протегне светост
свештенства на све чланове своје заједнице, као припрема за последње дане.
Идентични доказ био би појам синови завета, који се у почетку примењивао на све
крштене, а касније само на неке подвижнике. Били би заједнички Кумрану и
сиријским синовима завета појмови светог рата или аскетизма, сиромаштва и
целибата, као и свест да се има једна специјална функција у завету или Q’uâmâ12.
Утицају који је имао Кумран на неке форме сиријског аскетизма Colombas
жели да дода и утицај других фактора. Тако он примећује да се поред хришћанског
аскетизма у Месопотамији половином III века развијао манихејски покрет и истиче
да неки необични аспекти сиријског монаштва, који би могли бити у супротности са
хришћанством, могу потицати из манихејства13.
Теодорит Кирски (око 393-416) много је конкретнији по питању порекла
сиријског монаштва. Познавао је језик земље. Интересовао се за монаштво, не само
као монах и епископ већ и као историчар великих хришћанских мужева, славних због
њихових аскетских подвига и на делу показаних чуда. Теодорит мора да је познавао
традицију и порекло хришћанства, међутим, ништа не говори о његовом египатском
10 Велики део Тацијановог Диатесарона је изгубљен. Сачувани су фрагменти на јерменском
и сиријском. Сматра се да је оригинални језик на којем је писан сиријски. У Диатесарону се
примећује утицај енкратизма, тј. умањити све оно што се у Јеванђељу односи на брак, који је
према аутору изједначен са блудом. Оде Соломонове, које неки научници држе за гностичку
литературу, написане су на оригиналном сиријском језику, а јудео-хришћански карактер у
изражавању њихове тринитарне доктрине, где Име указује на Реч, а где је Дух Свети виђен у
женском роду. Апокрифно дело Томине посланице писано је на сиријском језику, у којем
суштински карактер дела показује енкратитске и гностичке утицаје. Овим делима треба додати
Томино Јеванђеље, писано на грчком језику, чија анализа показује гностичку и енкратитску
традицију. ÉPHREM DE NISIBI, Commentaire de l’Évangile concordant ou Diatessaron, SC 121, (par
L. Leloire), Paris 1966, 15. GASPARRO S. G., Enkrateia e antropologia. Le motivazioni protologiche
della verginità e della continenza nel cristianesimo dei primi secoli e nello gnosticizmo, Studia
Ephemeridis "Augusinianum", 20(1984). LAVENANT R., Le antiche chiese, La letteratura siriaca
primitiva, 187-188, 192-194. GASPARRO S. G., Le chiese antiche, Lo gnosticismo, 381-382. Epifanije
Kiparski, Panarion, PG 41/42.
11 LAVENANT R., Le antiche chiese, La letteratura siriaca primitive, 187-188.
12 VÖÖBUS A., History of Ascetism, I, 138. JOSEPHUS, Josephus complet works, Antiquities of the
Jews, 274, 377, 375; The Wars of the Jews, 476-477, MICHIGAN, 1984. PENNA R., Le chiese antiche,
L’ambiente giudaico delle origine cristiane, 340-341. ВИЛСОН Е., Есенски ред, Градац 139/140, год.
27, 2000-2001, 92-100. ТОМИЋ И., Противници есенске заједнице у Кумранским рукописима,
Београд 2004, 12-17.
13 COLOMBAS M., Il monachesimo primitivo. GASPARRO S. GI., Manicheismo, Le antiche chiese, 412425.
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пореклу. Штавише, он приписује сиријском монаштву ширење у супротном смеру у
односу на тезу о египатском пореклу сиријског монаштва. Према Теодориту,
сиријско монаштво шири се од истока на запад14. Стога је Vööbus мишљења, да
монаштво у Сирији, посебно у Месопотамији и Персији, треба схватити као један
спонтани и аутохтони феномен, без икаквог контакта са египатским монаштвом15.
Да би се искључило порекло сиријског монаштва у односу на египатско,
довољно је позвати се на одређене особености самог сиријског монаштва. Већ су
грчки Оци сиријско монаштво сматрали оригиналним. Григорије Назијанзин, на
пример, говори са дивљењем о сиријским монасима који посте двадесет дана
заредом, који носе ланце од гвожђа, спавају голи на земљи, остају усправљено на
молитви и када пада киша и под ударцима ветра16.
Једну посебну институцију Сиријске цркве II и III века чине Синoви и кћери
завета. Реч b’nai Q’uâmâ, завет или савез, тешко је преводљива. Текстови који је
доносе не објашњавају је. Синови завета живели су са породицама или су се одвајали
од ње. Често су формирали групе око цркве. Проповедали су девственост као
апсолутну врлину, живећи постојано у вери, посвећени посту и молитви, скромно и
једноставно, у служби која је превасходно била служење сиромашнима. Зависили су
од клира који се регрутовао из њихових редова. Много су се молили и узимали
активно учешће на богослужењима. Институција духовног брака била је толерисана
неко време, а затим строго забрањена. Синови завета представљали су једно градско
монаштво, слично оном које је цветало у другим областима. Нема сумње да је ова
заједница била јудејског порекла есенске традиције, која је добро познавала Стари
Завет и рабинске коментаре. Мудри Персијанац, како су га звали, Јаков Афрата (260345), монах и подвижник, а затим епископ и један од првих отаца Сиријске цркве, за
кога се мисли да је био члан ове заједнице, посвећује јој своје Омилије. И за Јефрема
Низибијског (306-373) зна се да је био члан заједнице Синови завета. Док је још био
ђакон, било му је допуштено да уведе у литургију своје химне састављене против
јереси, чије је извођење поверио једном хору девица, које су биле, као и он сам,
чланови братства Синова и (кћери) завета17.
Слично Синовима завета, налазимо заједнице тог типа и у Египту. Јероним и
Касијан, позивајући се на египатско монаштво, говоре о три врсте монаха:
киновитима, анахоретими и трећој групи коју Јероним назива remnоuth, а Касијан
sarabaitae. Ево како их описује Јероним: ''Трећа врста назива се ремнут и они су
најгора и најзапуштенија врста, али су у овој провинцији они на првом месту.
Станују по двојица или тројица, никада више од тога, независни су и живе по свом
нахођењу. Све што произведу, доносе на заједнички сто и тако имају заједничку
исхрану. Најчешће живе у градовима и у утврђењима и као да им је занимање свето, а
не живот, све што продају, продају по највишој цени. Међу њима су честе свађе, јер
14 THEODORET DE CYR, Histoire des Moines de Syrie, (P. Canivet e A. Leroy-Molinghen), SC 234 &
257, Paris, 1977 & 1979. CANIVET P., Le Monachisme Syrien selon Théodoret de Cyr, Paris, 1977,
106.
15 VÖÖBUS A., History of Ascetism, 138ss.
16 GREGORII THEOLOGI, Epistola, PG 37, 1455ss. LE COZ R., Histoire de l’Église d’Orient. Chrétiens
d’Irak, d’Iran et de Turquie, Paris 1995, 73-77.
17 LAVENANT R., La letteratura siriaca primitive, Le antiche chiese, 196-197, 199. ЈЕВТИЋ А.,
Патрологија, 252. CARCIONE F., Le Chiese d’Oriente, 49. RIDOLFINI PERICOLI F., Note sui «Figli del
Patto» (Bnay Qyama) dell’antica Chiesa siriaca, у Studi e Ricerche sull’Oriente Cristiano, 1/3, 1978,
48-54. APHRAATE LE SAGE PERSAN, Exposés, I-X, (par M.-J. Pierre), SC 349, Paris, 1988, 33-41, 98111, 358-412. LE COZ R., Histoire de l’Église d’Orient, 74.
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како живе од онога што сами произведу, не подносе да су неком потчињени. У
ствари, боре се са постом: од Свете тајне направили су ствар победе. Код њих ништа
није забрањено, ни широки рукави, нити пространо одело, ни чести уздисаји, нити
посете девица, као ни куђење клера. Када дође неки дан прославе, једу до
повраћања''18.
Касијан19 говорећи о киновитима и сарабаитима, за сарабаите каже: ''Не
мислећи на будућност поклањају Богу плод њиховог труда као једно угодно
приношење; сарабаити преносе бригу своје неверне душе не само на сутрашњицу већ
на дуги низ година и Бога чине лажовом и лишеног духовне снаге, који не жели или
не може да одржи своје обећање да да довољно хлеба насушног и одеће. Први желе
свом душом avkthmoju.nh (потпуно лишавање и вечно сиромаштво); а други изобиље у
свим добрима. Једни се труде да премаше меру прописаног посла, али пошто
удовоље светим потребама манастира, остало буде предато, сходно суду игумана,
затворима, гостопримницама за странце, болницама, убогима; други имају
искључиво за циљ да задовоље свакодневно стомакоугађање, потрошачку фантазију
или осуђујућу похлепу.
Али, на крају да кажем да и сарабаити каткад новац, који нису зарадили,
боље употребљавају у добре сврхе. Али се ни тада не приближавају врлини нити
савршенству киновита. Киновити у току времена када прибављају добра манастиру и
свакодневно живе у самозабораву опстају у понизности и дубокој покорности,
лишени слободног располагања над оним што зараде у зноју лица свог, и кроз то
свакодневно самолишавање од плодова свога рада непрестано обнављају жар свог
првобитног одрицања. Они располажу на такав начин својим добрима да
сиромашнима дају и више него што могу; и сваки дан који пролази нагони их да сами
све више осиромашују. Смирење и строга верност коју први побожно чувају у
исповедању а коју су једном већ пригрлили, никада не испуњавају своју вољу, живе
тако да за њих сваки дан представља разапињање за свет и живо мучеништво;
млакост и хировитост других баца их у пакао.
Прве две врсте монаха, киновити и анахорети, присутни су иако малобројни
у овој провинцији, али и у другим, у зависности од потребе католичанске вере, а
трећа врста, сарабаити, отуђују се и бивају усамљени. У време Луција, који је био
епископ који се продао аријанској перфидности док је Валенс владао светом, морао
сам да носим плодове труда нашој браћи који од Египта и Тебаиде бејаху послани у
руднике Понта и Јерменије због њихове верности католичанској вери. Могао сам да
видим у неким градовима веома ретке трагове киновитског живота; а што се тиче
анахорета, не знам да ли се за њихово име тамо икада и чуло".
Ова два аутора, како се може видети, са доста скептицизма описују ову трећу
групу монаха, ремноуте или сарабаите, која је, изгледа чинила, са хронолошке тачке
гледишта, првобитни тип монаштва. Други пак аутори, као што су Егерија и Кирило
Јерусалимски, помињу их са доста симпатије. Јеронимови ремноуте и Касијанови
сарабаити, Афратови Синови (кћери) завета, апотактики (avpotaktikoi.), као и
моназонтес каи партхенаи (mona,zontej kai. parqe, nai), које спомињу Етерија,
Григорије Назијанзин, Кирило Јерусалимски, у ствари су исти тип првобитног
монаштва чије име варира од земље до земље. Довољно је прелистати Етеријин
''Путопис'' како би се у то уверили. У Другом поглављу, који се односи на Јерусалим,
18 МИРКОВИЋ М., Живот и преписка Светог Хијеронима, Писма из Рима, 22, 34, Београд 2000,
262-263.
19 JEAN CASIAN, Conférences, XVIII-XXIV, (E. Pichery) SC 64, Paris, 1959, Coll. 18, 7.
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Етерија помиње моназонтес каи партхенаи монахе примењујући овај термин како на
монахе-пустиножитеље тако и на монахе-киновите20. Апотактики - они који се
одричу добара овога света - подударали би се са горепоменутим моназонтес.
Апотактики су формирали око сваке цркве заједницу која је била посредник између
клира и верника. Живели су заједно около цркве или у малим групама станујући у
засебним кућама. Усмерени превасходно на богослужења чини се да нису могли да
живе другде него у граду21. Lambert заокружује овај појам речима: ''То је био
монашки живот који је рођен спонтано у крилу различитих цркава као плод ватрене
вере, изданак првобитног аскетизма, надахнут истим тежњама и схватањима која су у
Египту нагнале монахе према пустињи. Његова почетна структура, његово
истовремено појављивање на различитим местима и повезаност независно од утицаја
коптског општежитија, наводе нас да тражимо његове почетке у време не касније од
онога када је Антоније почео да привлачи себи своје прве ученике"22. Реч avpotaktiko,j
примењује се на египатске монахе, где се под овим термином не прави разлика према
типу подвижника, у супротном од avpotakti,thj који се чини да означава једну посебну
монашку форму нарочито распрострањену у Малој Азији и Јерусалиму23. Први пут се
спомињу код Јулијана Апостате у његовом Орацио (Oratio), који каже да су
''Галилејци'' дали ово име монасима-луталицама који живе од милостиње24.
Паладије у својој Historia Lausiaque употребљава два термина истог значења
mo,nacoi и mona, zontej, где се mona,zontej упоређују са parqe,noi који као и25 tw/n
monazo,ntwn kai. parqe, nwn ta, gma Светог Кирила Јерусалимског нису ништа друго него
апотактики изражен терминима истог значења26.
У исто време када у градовима и селима почињу да се организују прве
монашке групе, појављују се у пустињама и брдима Сирије и Месопотамије први
анахорети. Обележено превасходно као аутохтоно монаштво са јаким нагласком на
индивидуалности, историчари Созомен и Теодорит Кирски27 допуштају нам да
реконструишемо прву "географију" сиријског монаштва. Главни центри подвизавања
били су: планински ланац Шигара код Низибија, околина Харана, Едеса, Амида, брдо
Гаугал у Месопотамији, Апамеја, пустиња Халкиде и планинска област Антиохије.
Можемо бити готово сигурни да је на почетку друге половине IV века свака
пустињска или планинска област представљала могућност за појаву монаштва. Према
Теодориту Кирском, монаси су били мушкарци и жене који су пригрлили
усамљенички живот да би се посветили и провели живот само са Богом, без
допуштења себи било какве људске удобности. Тако се могу набројати дендрити –
пустињаци који живе непрестано на дрвету, и ербивори или боско или брстачи – који
су живели као животиње у јазбинама и хранили се као животиње, користећи само оно
што је природа даривала, одбијајући сваки људски производ. Затим имамо такозване

20 ÉTHERIE, Journal de voyage, (H. Pétré), SC 21, Paris, 1948, 23, 3, 28, 3.
21 LAMBERT A., Apotactites et Apotaxamènes, DACL, I, 2610-2611.
22 IBID., 2604-2626.
23 ÉTHERIE, Journal de Voyage, 88.
24 JULIANI IMPRERATORI, Oratio, VII, 224a
25 PALLADII, Historia Lausiaca, PG 34, 46, 6.
26 CYRILLI HIEROSOL. ARCHIEP, Catechesis, PG 33, 485.
27 THEODORET DE CYR, Histoire des Moines de Syrie, II, SC 257, Paris, 1977, 225-231. POGGI V.,
Panorama Storico, 82. POGGI V., Delle chiese di tradizione siriaca, Religioni e sette, 1995, 97-99.
CARCIONE F., Le Chiese d’Oriente, 38-39. SOZOMENE, Histoire ecclésiastique, I-II, SC 306, (par B.
Grillet – G. Sabbah – A.-J. Festugière), Paris 1983, 167-168.
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келиоте – или затворнике, јер су се сами озидавали у једну келију, бежећи тако од
искушења. Асепсима28 је остала затворена шездесет година, а Евсевије,29 пре него
што је постао игуман манастира Теледе, живео је затворен у једној малој келији без
прозора, сасвим у мраку. Такође треба поменути монахе-луталице који желе да
имитирају Сина човечијег, који, за разлику од животиња које имају јазбине и птица
небеских која савијају гнезда, немају где да главу склоне (Мт. 8, 20).
Један други вид подвизништва карактеристичан за сиријско монаштво јесу
столпници или стилити. Ови монаси проводили су живот стојећи на стубовима, где
су се склонили од света који их је ометао у молитви. Они су били многобројни у
Сирији и Месопотамији. Теодорит Кирски говори о Светом Симеону Стилити,30 чија
се слава раширила и на Запад. Његов ригоризам о којем нам говори Теодорит, који му
је био савременик и очевидац, најбоље се огледа у опису самог подвига Св. Симеона
- његовом непрекидном стајању, без заштите од сунца и ветра, непрестано у молитви
и чињењу метанија. Слава у читавом хришћанском свету Св. Симеона Стилите доказ
је дубоког утицаја који је сиријско монаштво извршило на тадашње друштво.
Заједно са овим поменутим групама, обитавале су и неке друге са
различитим обележјима. Најпознатији су салои (луди бога ради), који, убеђени да су
достигли бестрашће, мешали су се са светом без страха да буду заведени од истог.
Искушавали су се најнеобичнијим доказивањима, између осталог посећујући јавна
купатила промискуитетног режима31.
Настало као покрет у суштини лаички, монаштво је претрпело један
постепени процес клерикализације, неретко својим понашањем реметећи мир у
Царству, природно се одражавајући на црквено уређење које је ишло ка свом
самоодређењу. Монаштво је представљало најсвежије и најмотивисаније духовне
енергије хришћанства, које су дале изванредан импулс развоју Цркве како у начину
живљења тако и у интелектуалној сфери. То је остало и следећих векова до данас.

28 THEODORET DE CYR, Histoire des Moines de Syrie, II, 18-27.
29 IBID., 52-58.
30 IBID., 158-223.
31 CARCIONE F., Le Chiese d’Oriente, 39.
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Dragana Janjic
CONTRIBUTION TO THE EXAMINATION OF MONASTIC DEVELOPMENT
The problems of monasticism are its roots very complex, not only because of the
place of its origin and development but also because of the different types of ascesis.
Monasticism, who originated as a reaction to the secularization of church life, is the
consequence of the authentic Christian longing for the true meeting with God.
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JEDAN SRPSKI SVETAC U GR^KIM IZVORIMA:
SVETI SPIRIDON NOVI1
Apstrakt: U ovom radu predstavqa se prvi put svetac srpskog
porekla, sveti Spiridon Novi, episkop Trnovski. Informacije o wegovom
poreklu crpemo iz wegovog sinaksara koji je sadr`an u wegovoj gr~koj slu`bi.
Slu`ba se preuzima iz Ivironskog kodeksa 512, do danas je neobjavqena i wen
sastavqaч je Manojlo Korintski. U radu se objavquje sinaksar sveca i wegov
prevod na srpski.
Kqu~ne re~i: Sv. Spiridon Novi, Manojlo Korintski, 16. vek, Trnovо,
Radul Veliki, Asen.
U rukopisu br. 512 Ivirskog manastira na Svetoj gori, nahodi se
"slu`ba svetom jerarhu Spiridonu Novom"2. Pretraga u Bibliotheca
Hagiographica Graeca F. Halkina pokazuje da je ovaj svetac sasvim nepoznat, ~ak
se ni wegovo ime ne navodi. Razume se da se ni u bogoslu`benim kwigama Gr~ke
pravoslavne crkve nigde ne pomiwe ovaj svetac3.
Poznato je da je pomenuti rukopis delom napisao Manojlo Korintski,
veliki ritor Carigradske patrijar{ije4, i da obuhvata wegova hagiografska,
1 Saop{tewe je odr`ano na gr~kom na Me|unarodnom nau~nom simpozijumu "Helenska i
Neohelenska tradicija u srpskoj kwi`evnosti i kulturi", koji je organizovala u
Beogradu od 6. do 8. oktobra 2005. katedra za Neohelenske studije na Filolo{kom
fakultetu. Za prevod teksta na srpski zahvaqujem kolegi g. Vladimiru Bo{kovi}u.
2 Za opis kodeksa up. Sp. Lambros, Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους
ελληνικών κωδίκων, t. Β΄, Cambridge 1900, 160-161.
3 Sveti Spiridon Novi ne navodi se u ota~niku Gr~ke pravoslavne crkve, up. S.
Efstratiadis, Aγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Αθήναι 19962· Isto, dabome, va`i i za
ota~nik Srpske pravoslavne crkve, up. Sl. Mileusni}, Sveti Srbi, Birmingham 20033.
4 Rukopis je najve}im delom autograf Manojla Korintskog, up. H. G. Patrinelis, Δύο
ανέκδοτα κείμενα περί του Μανουήλ Κορινθίου (Μία επιστολή του Ιουστίνου Δεκαδίου και μια
«ενθύμηση»), Πελοποννησιακά 8 (1971) 137 nap. 2· D. Sofianos, Ο νεομάρτυς Μιχαήλ ο εξ
Αγράφων (+1544, Θεσσαλονίκη) και ο συντάκτης του βίου του, Byzantinisch – Neugriechische
Jahrbücher 21 (1971-1974) 234-235· L. Vranoussis, Les "Conseils" attributes au prince Neagoe
(1512-1521) et le manuscript autographe de leur auter grec, Actes du IIe Congrès Internationale des
Études du Sud – Est – Européen (Athènes, 7 – 13 Mai 1970), t. 4, Athènes 1978, 380, tb. Ι, ΙV· D.
Sofianos, Ο Νεομάρτυρας Μιχαήλ Μαυροειδής ο Αδριανουπολίτης (+ ca. 1490, Αδριανούπολη).
Ανέκδοτα Αγιολογικά κείμενα του Μεγάλου Ρήτορος Μανουήλ Κορινθίου κ.ά., Θεολογία 54 (1983)
791-796, 55 (1984) 763-766· H. G. Patrinelis, Ειδήσεις για την ελληνική κοινότητα της Προύσας
(15ος-17ος αι.), Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 7 (1988-1989) 41-46· Ant. Panagiotu,
Μανουήλ Κορινθίου ακολουθία Ιωάννου νεομάρτυρος του εν Σέρραις, ΕΕΒΣ 47 (1987) 424, nap. 2·
Τ. Κaranastasis, Ένας νεομάρτυρας στις Σέρρες του β΄ μισού του 15. αιώνα. Ο άγιος Ιωάννης ο
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himnografska5 i druga dela. Manojlo Korintski ujedno je i autor Slu`be
svetom Spiridonu Novom.
Istorijskim elementima slu`be bavio se ranije rumunski istoriчar
Năsturel6, po{to Manojlo u zaglavqu slu`be navodi da ju je napisao "na zahtev
blagovernog Jovana, gospodara Velike Vla{ke, u koga su bile i mo{ti
nare{enog sveca". U gr~kom tekstu ovo je obave{tewe preciznije, pa tako
saznajemo da se gospodar o kome je re~ zove Radul. I to nam stvara nevoqe jer
mo`e da se odnosi kako na Radula Velikog (Radu le Grand), ~ija se vladavina
sme{ta u razdobqe 1495-1508, tako i na Radula iz Afumaca (Radu de la Afumaţi),
koji je delovao izme|u 1522. i 1529. Năsturel je re{io ovaj problem po{to je u
rumunskoj literaturi bilo poznato da je Radul Veliki 1500. ili 1501. obnovio
manastir Dealu u kome su se tokom XVII i XVIII veka nalazile mo{ti svetog
Spiridona. Me|utim, u vreme kad Manojlo pi{e slu`bu, sve~eve mo{ti nalaze
se u Drogovionu (na gr~kom), odnosno Trgovi{tu (na rumunskom).7 Rumunski
nau~nik s pravom tvrdi da je Radul Veliki, po{to je obnovio manastir, mo`da
zave{tao da se posle wegove smrti tu prenesu svete mo{ti koje je posedovao.
Slu`bu je o~igledno naru~io od Manojla Korintskog izme|u 1495. i 15088.
Ostaje, ipak, pitawe ko je bio ovaj svetac ~ije se mo{ti po~ev od XVI
veka nalaze u Rumuniji. Jedini i najstariji izvor jeste slu`ba koja je do danas
ostala neobjavqena i koju se nadamo da }emo izdati s du`nom pa`wom. Iz we
saznajemo da se svetac zamona{io jo{ dok je bio de~ak, da je izu~io svete
kwige i da je, kad je dostigao odgovaraju}i uzrast, postao arhijerej u Trnovu.9
Ta~nije, svetac je preuzeo ovo dostojanstvo dok je na vlasti bila dinastija
Asena,10 dakle, negde izme|u 1187, kad po~iwe vladavina Asena Prvog, i 1280,
kad se okon~ava vladavina Asena Tre}eg11. Na`alost, u vladi~anskim
spiskovima te oblasti nema pomena o episkopu po imenu Spiridon12. To
Σερραίος και η ακολουθία του, έργο του Μεγάλου Ρήτορος Μανουήλ Κορινθίου, Βυζαντινά 16
(1991) 200.
5 O himnografskom opusu Manojla Korintskog up. Ath. Papadopulos – Κeramefs, Μανουήλ ο
Κορίνθιος και εν υμνογραφικόν αυτού πονημάτιον, Επετηρίς Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός 6
(1902) 71-102· Henrica Follieri, Initia hymnorum Ecclesiae Graecae, vol. V (pars prior), [Studi e
Testi 215], Città del Vaticano 1966, 291-292, gde je sakupqena dotada{wa bibliografija · D.
Sofianos, Ο Νεομάρτυρας Μιχαήλ Μαυροειδής ο Αδριανουπολίτης (+ ca. 1490, Αδριανούπολη).
Ανέκδοτα Αγιολογικά κείμενα του Μεγάλου Ρήτορος Μανουήλ Κορινθίου κ.ά., Θεολογία 54 (1983)
791-793, 55 (1984) 435-458· Ant. Panagiotu, Μανουήλ Κορινθίου ακολουθία Ιωάννου νεομάρτυρος
του εν Σέρραις, ΕΕΒΣ 47 (1987) 423-445· Τ. Κaranastasis, Ένας νεομάρτυρας στις Σέρρες του β΄
μισού του 15. αιώνα. Ο άγιος Ιωάννης ο Σερραίος και η ακολουθία του, έργο του Μεγάλου Ρήτορος
Μανουήλ Κορινθίου, Βυζαντινά 16 (1991) 197-262· D. Stratigopulos, Ανέκδοτοι βυζαντινοί
ασματικοί κανόνες. Διορθώσεις και προσθήκες, Βυζαντινά 20 (1999) 260.
6 P. Năsturel, Autour de Saint Spyridon le Jeune de Tărnovo, Byzance et Les Slaves. Études de
Civilisation (Mélanges Ivan Dujčev), Paris 1977, 289-297.
7 Jedan od tropara u slu`bi ka`e izri~ito: "Ὡς θεῖόν σε θησαυρὸν τὸ νῦν Δρογόβιον κέκτηται
καὶ ἄναξ Ῥάδουλος νῦν ὁ πιστὸς ἀγάλλεται", f. 94r.
8 P. Năsturel, isto, 290.
9 "ὅθεν δι’ ἀρετῆς περιουσίαν ὑπὸ κοινῆς πάσης τῆς ἐκκλησίας ἀρχιερεὺς Τορνώβου καθίσταται", f.
95r.
10 "ὁ κρατῶν τηνικαῦτα τοῦ τοιούτου χώρου Ἀσάνης καὶ οἱ σὺν ἐκείνῳ ἐπίλεκτοι", f. 95r.
11 P. Năsturel, isto, 296.
12 Za vladičspiskove Trnova v. G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis. Series episcoporum
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svakako nije argument da prihvatimo da se radi o nepostoje}em episkopu te
samim tim i nepostoje}em svecu, po{to su za period o kome je re~ spiskovi
veoma mawkavi i nije iskqu~eno da }e nam budu}a istra`ivawa doneti
iznena|ewa. Po{to je svetac do{ao u sukob sa vlastodr{cima svog doba,
napu{ta tron u Trnovu i povla~i se u pe}inu kraj Dunava, u kojoj uz post i
molitvu provodi ostatak `ivota. Uzgred se postavqa pitawe kada su sve~eve
mo{ti prenete iz trnovske oblasti u Rumuniju. Taj prenos verovatno treba
povezati s turskim osvajawem te oblasti koje se odigralo 1393. To je vreme u
kome je raspu{tena ne samo bugarska uprava nego i trnovska patrijar{ija.
Poznato je da je taj doga|aj odveo mnoge Bugare u krajeve preko Dunava, zajedno
s wihovom imovinom i svetiwama. Mo`da su jedna od tih svetiwa bile i
mo{ti svetog Spiridona Novog.
On se ve} u to doba naziva "Novi",13 da bi se izbeglo da se dovede u ma
kakvu vezu sa svetim Spiridonom, episkopom trimituntskim, ~iji se pomen
praznuje 12. decembra. Mo{ti toga svetog Spiridona ve} su bile prenesene i
od 15. veka nalazile su se na Krfu14. Dakle, nesumwivo se radi o nekom sasvim
drugom svecu, istog imena kao i stari sveti Spiridon, koji je, da bi se izbeglo
me{awe, dobio pridevak "Novi".
Posledwi problem koji }emo pomenuti odnosi se na sve~evo poreklo.
Nau~nici su do danas smatrali da je svetac poreklom iz Bugarske, i zato
Năsturel na kraju svog ~lanka ka`e da od tog trenutka pa nadaqe bugarska i
rumunska crkva treba da ga podele s gr~kom crkvom i vizantijskim predawem15.
Bugarska crkva svakako ima veze sa svecem, po{to je bio trnovski
arhiepiskop, rumunska po{to su se tamo nalazile wegove mo{ti po~ev od XVI
veka, gr~ka po{to je wegova jedina poznata slu`ba napisana na gr~kom, a
vizantijska po{to je u skladu s wom Manojlo Korintski sastavio slu`bu u
~ast ovom svecu. Mi{qewa smo, me|utim, da i srpska crkva treba da uzme udela
u po{tovawu ovog sveca jer je prema sve~evom sinaksarskom `itiju, to jest
kratkom `itiju koje se navodi u wegovoj slu`bi, on bio srpskog porekla. Ta
~iwenica nije do danas iznesena. U tekstu se izri~ito ka`e: "koji be{e iz
Srbije prema reci Dunavu". Iz ovoga jasno izlazi da je svetac bio iz Srbije, i
to iz dunavskih oblasti. I ne mislim da Manojlo Korintski, koji je napisao
slu`bu, ne poznaje dobro geografiju te oblasti i da me{a Bugarsku i Srbiju.
Sude}i po onome {to se vidi iz teksta, iako je svetac `iveo pre tri stotine
godina, autor slu`be veoma je dobro obave{ten o istorijskim elementima
epohe. Ina~e je i jedan od najzna~ajnijih u~enih Grka pri Carigradskoj
patrijar{iji s kraja XV i po~etka XVI veka.
U skladu s tim, na{ dana{wi ekspoze iznosi na videlo jednog sveca
srpskog porekla, koji je po svemu sude}i жiveo u XIII veku, preuzeo vladi~anski

ecclesiarum christianarum orientalium, I. Patriarchatus Constantinopolitanus, Padova 1988, 352-352·
N. Krăstev, Tărnovskata patriaršija, Bălgarskata patriaršija prez vekovete, Sofia 1980, 16-21.
13 Akrostih (ili krajegranesije) kanona glasi: "Τὸν θεῖον ὑμνῶ Σπυρίδωνα τὸν νέον.
Μανουήλ", f. 91r, a kondak "Τὸν ἱεράρχην τοῦ Χριστοῦ, πιστοί, ἀνευφημοῦντες ὑμνήσωμεν Σπυρίδωνα
τὸν νέον", f. 94v.
14 Up. Sp. Karidis, Θεοδώρου Βρανιανίτη δημοσίου νοταρίου πόλεως και νήσου Κερκύρας οι
σωζόμενες πράξεις (1479-1516), Αθήνα 2001, 16-32.
15 P. Năsturel, isto, 297.
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tron u Trnovu i koji je poznat iz gr~kog izvora, slu`be koju je u wegovu ~ast
sastavio Manojlo Korintski po~etkom XVI veka. To je sveti Spiridon Novi.
Cd. Athoniticus Iveron 512.
<Συναξάριον>.
(f. 94v ) Ὃς ἦν ἐκ Σερβίας τῆς πρὸς Δάνουβιν τὸν ποταμόν, ὃς καὶ παρὰ Μωϋσῆ
Φισσῶν ὀνομάζεται, ἕνα ὄντα καὶ αὐτὸν τῶν τεσσάρων παραφυάδων τοῦ ἐξ Ἐδὲμ
ἐκρέοντος ποταμοῦ· ἐκ παιδικῆς δὲ // (f. 95r) ἡλικίας τὸν μοναστὴν ὑπέρχεται βίον καὶ τὰ
ἱερὰ ἐκπαιδεύεται γράμματα· νηστείᾳ δὲ καὶ ἐγκρατείᾳ πολλῇ καὶ προσευχῇ
ἀκαταπαύστῳ ἑαυτὸν ἐκδούς, σκεῦος τοῦ παναγίου γέγονε πνεύματος· ὅθεν δι’ ἀρετῆς
περιουσίαν ὑπὸ κοινῆς πάσης τῆς ἐκκλησίας ἀρχιερεὺς Τορνώβου καθίσταται. Ἐπεὶ δ’ ὁ
κρατῶν τηνικαῦτα τοῦ τοιούτου χώρου Ἀσάνης καὶ οἱ σὺν ἐκείνῳ ἐπίλεκτοι νόμους
μετακινεῖν ἐπεχείρουν θείους ταῖς πρὸς ἀλλήλους ἐπιγαμβρίαις καὶ τὸν ἅγιον ἰσχυρῶς
αὐτοῖς ἀνθιστάμενον εὕρισκον, συκοφαντίαν πλάττουσι κατ’ αὐτοῦ, ὡς δῆθεν παῖδα μετά
τινος ἀποτεκόντος γυναίου. Ὁ δὲ μηδὲν τῷ ἐπιπλάσματι ταραχθείς, μετὰ περιχαρίας
συνέθετο ἀληθῶς λέγειν τοὺς κατηγόρους καὶ ὡς ἴδιον ἐζήτει τὸν παῖδα· ἀλλὰ τῆς
ἀληθείας γνωσθείσης, τὸ ψεῦδος φροῦδον· φεύγων δὲ τὴν // (f. 95v) ἀνθρωπίνην δόξαν,
ὡς τῆς ἀληθοῦς ἀντίθετον δόξης τὸν θρόνον καταλιπών, πρὸς τὸν εἰρημένον γίνεται
ποταμὸν καὶ ἄντρον ἐκεῖσ’ ἔγγειον εὑρών, ἐν αὐτῷ εἰσέρχεται, καὶ συχνοὺς διαβιοὺς
ἐκεῖσε χρόνους καὶ θαυμάτων αὐτουργὸς πολλῶν γενόμενος, πρὸς κύριον ἐξεδήμησεν.
2 Cf. Gen. 2. 11.
Prevod
(f. 94v ) Koji be{e iz Srbije prema reci Dunavu, kojу Mojsije naziva i
Fison, kao jedan od ~etiri rukavca koji isti~u iz reke edemske. Od detiweg //
(f. 95r) uzrasta stupio je u mona{ki `ivot i izu~io svete kwige; predav se
postu i mnogom uzdr`avawu i neprekidnoj molitvi, sasud postade presvetog
Дuha; zatim ga je zbog obiqa vrline zajednica ~itave crkve postavila za
arhijereja trnovskog. Kada pak onda{wi vladar u toj zemqi Asen i oni koji
behu okupqeni oko wega poku{a{e da izopa~e bo`anske zakone ven~avaju}i se
izme|u sebe, i kad im se svetac krepko suprotstavio, la`no ga optu`e da mu je
navodno rodila dete neka жena. On nimalo nije hajao za to, ve} se s rado{}u
pretvarao da oni koji ga optu`uju govore istinu i tra`io je dete kao svoje; ali
po{to se istina saznade, la` je bila razobli~ena. No on, be`e}i od // (f. 95v)
slave ~ove~ije, ostaviv tron kao suprotan istinskoj slavi, ode prema
nare~enoj reci, i na{av onde pe}inu u zemqi, u|e u wu, i po`ive u woj mnogo
godina i mnoga ~uda ~ine}i, prestavi se u Gospodu.
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Δημοσθένης Στρατηγόπουλος
ΈΝΑΣ ΣΕΡΒΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ,
Ο ΟΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ο ΝΕΟΣ
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται για πρώτη φορά ένας άγιος σερβικής
καταγωγής, ο όσιος Σπυρίδων ο νέος, επίσκοπος Τυρνόβου. Τις πληροφορίες για το βίο και
την καταγωγή του τις αντλούμε από την ελληνική ακολουθία του οσίου που συνέταξε ο
Μανουήλ ο Κορίνθιος, είναι μέχρι σήμερα ανέκδοτη και παραδίδεται από τον κώδικα
Ιβήρων 512. Εκδίδεται κριτικά και το συναξάρι του οσίου με μετάφραση του κειμένου στα
σερβικά.
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TOPONIMIJA U ZAPISU INOKA IZ DAL©E
Apstrakt: U zapisu Inoka iz Dal¡e, nastalom 1429. godine, pomiwe se
vi¡e manastira i gradova. Rad se bavi problemima wihove ubikacije, posebno
manastira na izvoru reke Dal¡e i problemom pomerawa ovog hidronima.
KquËne reËi: zapis, Inok, Dal¡a, manastir, Vi¡esav, ubikacija.
Zapis o Ëijoj sadræini Êe ovde biti raspravqano nastao je 1429. na
^etvorojevanÚequ koje je prepisao Inok iz Dal¡e, u manastiru Blagove¡tewa
kod Ædrela.1 Uz minijaturu jevanÚeliste Jovana stoji zapis koji pokazuje da je
svete obraze radio Radoslav, slikar manastira KaleniÊa.2 Inoka, nepoznatog
imena, u Srbiju je pozvao iz Hilandara despot Stefan LazareviÊ oko 14171418. godine. On je u ovom zapisu ostavio svedoËanstvo o svojoj delatnosti u
Srbiji, ali i o te¡kim prilikama koje su vladale u zemqi, posebno posle
smrti despota Stefana (1427).3
Po dolasku sa Svete gore, Inok iz Dal¡e prepisao je jedno JevanÚeqe
u stranama qubostiwskim, u pustiwi blizu manastira. Kada je hteo da se
vrati na Svetu goru, despot Stefan dao mu je druge kwige na prevoÚewe i
prepisivawe, meÚu kojima i vizantijskog hroniËara Zonaru. Tom prilikom
despot mu je obeÊao da Êe mu pomoÊi u podizawu manastira. Kada je Murat II
1425. napao Srbiju, despot Stefan ih zove sebi i ¡aqe u manastir PreËistog
Vavedewa pribliz grada Golubca da traæe mesto za podizawe manastira. Tu
na¡ Inok, sa braÊom, prelazi pustiwe i gore mnoge dok ne naÚu mesto
podobno, za qude slabo prohodno, ranije nikim ne naseqeno u podkriqu gore
Visoka, na reci Dal¡a, na izvoru.4 Na tom mestu poËiwu podizawe hrama
RoÚewa Bogorodice. Skupilo ih se 35 monaha, dolaze im braÊa i sa Svete gore.
Ali tokom izgradwe manastira umire despot Stefan, a Turci napadaju zemqu.
Patrijarh srpski, sa monasima od prestola ode i ka dunavskim stranama doÚe.
Oni su se razbeæali, ali su se po sklapawu mira sa Turcima opet okupili i
nastavili radove. MeÚutim, kada je vojvoda Jeremija predao Golubac Turcima,
ugarski kraq Æigmund 1428. napada grad i tom prilikom ugarska vojska
1 Zapis je otkrio St. NovakoviÊ, a objavio ga je Q. StojanoviÊ, Stari srpski zapisi i
natpisi 1, Beograd 1902, 78-84 (br.250).
2 Q. StojanoviÊ, Zapisi i natpisi 1, 84 (br.251); Istorija srpskog naroda 2, Beograd
1982, 334 (D. BogdanoviÊ).
3 Pored ostalog, o Ëemu Êe ovde biti reËi, ovaj zapis vaæan je i zbog toga ¡to se u wemu
nalazi prvi pomen konopqe u srpskim Êirilskim izvorima. Vidi S. Mi¡iÊ, Gajewe i
prerada lana i konopqe u Srbiji XIV i XV veka, I^ 39 (1994) 47-57.
4 Q. StojanoviÊ, Zapisi i natpisi 1, 81.
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pqaËka i hara okolne teritorije. MaÚari muËe i ubijaju monahe iz Dal¡e.
Preæiveli su se razbeæali u planine. Pet dana lutali su i krili se po gorama
dok se nisu sabrali ka gradu Vi¡esavu. Kada su se vratili, zatekli su spaqen i
razoren wihov nezavr¡eni manastir, pa su to mesto napustili. Pisac ovog
zapisa odlazi u Blagove¡tewe blizu grada Ædrela, kod igumana Visariona.5
Inok iz Dal¡e ovde ће ostati do pred pad Smedereva, kada Êe se vratiti u
okriqe Svete гore, u Hilandar, gde je ostao jedan wegov tekst, koji je doneo iz
Srbije - Istorikija, sasvim kratak letopis sa srpskom hronikom od 1348. do
1438, kada je umro iguman Visarion.6
Ovi podaci Inoka iz Dal¡e zapaæeni su i komentarisani jo¡ od
vremena Stojana NovakoviÊa, ali nikada u celini, a jo¡ uvek izazivaju
odreÚene nedoumice u istorijskoj geografiji. Pored odslikavawa politiËkih
prilika, Inok iz Dal¡e u svom zapisu saop¡tava i odreÚene topografske
podatke. Prvo se u zapisu pomiwu 4 manastira: Qubostiwa, Vavedewe kod
Goluпca, RoÚewe Bogorodice na Dal¡i i Blagove¡tewe kod Ædrela.
Najpoznatiji je svakako Qubostiwa, gde je u isposnici blizu manastira na¡
Inok prepisivao kwige. Vavedewe blizu Goluпca nije moguÊe ubicirati i
osim Ëiwenice da je manastir bio aktivan u vreme despota Stefana, o wemu
ni¡ta ne znamo.7 Blagove¡tewe je manastir na desnoj obali Mlave u
GorwaËkoj klisuri, blizu ru¡evina grada Ædrela. Crkva ima osnovu saæetog
krsta, sa tri polukruæne apside, naosom i naknadno dozidanom spoqnom
pripratom. U severoistoËnom delu je isposnica na tri nivoa, koja je starija od
same crkve. Prema arheolo¡kim nalazima crkva je podignuta krajem 14. veka.8
Najvi¡e problema zadaje odreÚivawe poloæaja manastira koji su
isihasti osnovali na izvoru reke Dal¡e.9 St. NovakoviÊ kaæe da se manastir
nalazio na izvoru reËice Daj¡e koja se naspram Kaone u Pek uliva.10 On je ovu
ubikaciju preuzeo od M. MiliÊeviÊa, koji jo¡ dodaje da Daј¡a iz Ђule teËe
prema Kaoni i da kod izvora postoje razvaline crkve i nekog gradiÊa.11 M.
DiniÊ prihvata ovu ubikaciju i goru Visoku iz zapisa izjednaËava sa Ђulom.12
Osamdesetih godina 19. veka sam teren obi¡ao je M. St. RizniÊ i na terenu
otkrio da postoje dva hidronima sa nazivom Daj¡a. Stara Daj¡a, koja izvire
ispod Ђalu Mare iz jezerceta i teËe oko 375m pa se uliva u Pek, naspram
Kaone. Ona teËe manastirskom dolinom. Uza sami izvor reËice RizniÊ je
zatekao razvaline manastira (14,75 - 6,35m) pod samom stenom, a iz oltara se
5 Isto, 82-83.
6 ISN 2, 335 (D. BogdanoviÊ).
7 U popisu BraniËeva iz 1467. pomiwe se bez bliæe geografske odrednice neko
Vavedewe koje je bilo napu¡teno. Up. O. ZirojeviÊ, Crkve i manastiri na podruËju
PeÊke patrijar¡ije do 1683. godine, Beograd 1984, 75. Te¡ko je reÊi da li ovaj podatak
ima veze sa Vavedewem kod Golupca.
8 M. Cuwak, Arheolo¡ka istraæivawa kompleksa manastira Blagove¡tewa,
Viminacium 3, Poæarevac 1988, 25- 43.
9 O isihastima u BraniËevu vidi Jeromonah Amfilohije, Sinaiti i wihov znaËaj u
æivotu Srbije XIV i XV veka, Manastir Ravanica - spomenica o ¡estoj stogodi¡wici,
Beograd 1981, 101-134.
10 St. NovakoviÊ, Grad Vi¡esav i vidinska oblast, Godi¡wica N^ 5 (1883) 141.
11 M. Ђ. MiliÊeviÊ, Kneæevina Srbija (fototipsko izdawe), Beograd 2005, 1033.
12 M. DiniÊ, BraniËevo u sredwem veku, Srpske zemqe u sredwem veku, Beograd 1978,
108.
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ulazilo u peÊinu. Na levoj obali reke bile su razvaline druge crkve (12,35 5,51m), a preko jezera pod ProseËeni kamen ostaci treÊe crkvice (9,15 - 4,5m).13
Druga reka Daj¡a izvirala је pod bregom Lulo¡em, kao Marica, tekla je na jug
i ponirala, a zatim izvire iz planine Ђule vi¡e sela Rakova Bara, pa se posle
5km uliva u Pek.14
Od onih vremena situacija se na terenu priliËno izmenila. RizniÊeva
Stara Daj¡a danas vi¡e ne postoji, na tom prostoru jedini hidronim je danas
potoËiÊ Potajnica, a jezerceta vi¡e nema. Ostaci manastira su jedva uoËqivi.
Situaciju na terenu komplikuje i aktivni kamenolom ba¡ na ovom prostoru.15
Brdo Ђalu Mare zove се i Ђula Lokva (540), a tako je ubeleæeno i na
topografskim kartama.16 Ovde treba istaÊi da ovo brdo nikako ne moæe biti
Visoka iz zapisa. Prvo u zapisu je Visoka oznaËena kao gora, ¡to je u sredwem
veku oznaËavalo ¡umski kompleks sa visokim drveÊem na ne¡to veÊoj
nadmorskoj visini.17 Iz izraza da je manastir podignut u podkriqu gore
Visoke vidi se da pisac nije mislio na brdo neposredno uz manastir nego na
ceo planinski kompleks koji se pruæa od Daj¡e pa na sever ka Dunavu.
Planina Ђula (kao i Visoka) danas ne postoji na terenu ni na sekcijama.
Prema RizniÊevom opisu danas se na tom terenu nalazi Tilva (591) i Stara
Daj¡a zaista jeste u wenom poтkriqu.18 Reka koja izvire iz Tilve vi¡e Rakove
Bare, danas nosi naziv Rakobarska reka, ali pri u¡Êu, u ataru sela Turija, i
danas se zove Daj¡a.19 MeÚutim, na svim sekcijama iz 1925. godine kao Daj¡a je
ucrtana reËica zapadno od Rakobarske reke (Daj¡e), koja teËe kroz Gorwu
Turiju i uliva se u Pek zapadno od Turije. Izvire ispod Turske Ëuke.20 Ovu
reËicu me¡tani danas zovu Stari potok, ali ostalo je saznawe da se nekada
zvala Daj¡a. Deo potoka iznad sela Gorwa Turija presu¡io је i u letwim
mesecima nema vode.
Po¡to ni oko Rakobarskog potoka (Daj¡e), a ni duæ Daj¡e (Stari
potok) nema nikakvih ostataka crkava, jasno je da se zapis Inoka iz Daj¡e
odnosi na prostor koji danas uglavnom zauzima kamenolom, oko brda Ђula
Mare - Ђula Lokva. Nesumwivo da je tu bio jak sinaitski duhovni centar.
MeÚutim, ovaj centar sigurno је nastao posle 1429. godine с obzirom da prema
zapisu do tog vremena tek poËelo formirawe ovog duhovnog sredi¡ta. Ostaci
graÚevina koje je opisao RizniÊ sigurno ne potiËu iz vremena Inoka iz Daj¡e.
Verovatno samo najstariji sloj potiËe iz ovog vremena. Samo arheolo¡ka
istraæivawa mogla razre¡iti ove dileme i utvrditi eventualno postojawe
vi¡e slojeva gradwe. Te¡ko je preтpostaviti da su poru¡eni ostaci manastira
iz 1428. ostali u takvom stawu i na povr¡ini tla do kraja 19. veka, ¡to ne
znaËi da manastir kasnije nije obnavqan. Stanovni¡tvo je tokom novog veka
13 M. St. RizniÊ, Starinski ostaci u srezu zvi¡kom (ok. poæarevaËkom), Starinar 5-1
(1888) 38.
14 Isto, 38.
15 Autor je sa ekipom ovaj teren obi¡ao avgusta 2004. godine.
16 Vidi sekciju 1:50.000. Petrovac.
17 Leksikon srpskog sredweg veka, priredili S. ´irkoviÊ i R. MihaqËiÊ, Beograd
1999, 119-120 (M. BlagojeviÊ).
18 Vidi sekciju 1:50.000. Veliko Gradi¡te.
19 Selo Turija nastalo је pomerawem stanovni¡tva iz Gorwe Turije prema putu i u¡Êu
Daj¡e. U vreme RizniÊa na u¡Êu Daj¡e nije postojalo naseqe.
20 Sekcija Veliko Gradi¡te 1:50.000.
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hidronim Daj¡a vezivalo za tri vodotoka koji su u neposrednoj blizini jedan
drugome.
Zapis Inoka iz Dal¡e pruæa nam jo¡ jedan zanimqiv podatak iz
crkvene istorije. Naime, posle smrti despota Stefana, Turci napadaju Srbiju
a patrijarh sa monasima od prestola ode i ka dunavskim stranama doÚe.21 Iz
ovoga se vidi da je 1427/1428. od Turaka bila ugroæena i PeÊ u Metohiji i da se
patrijarh povukao sve do Dunava, u blizinu despota ЂurÚa VukoviÊa
(BrankoviÊa).
Inok iz Dal¡e nam u svom zapisu saop¡tava imena i geografsku
orijentaciju i za tri grada: Golubac, Ædrelo i Vi¡esav. Prva dva su na
poznatom mestu i dobro poznata u istoriografiji.22 Upravo zahvaqujuÊi ovom
zapisu St. NovakoviÊ je uspe¡no odredio geografski prostor na kome je morao
biti Vi¡esav, koji se, pored ovog pomena pomiwe jo¡ samo 1458. kada je pao u
ruke Turaka. Po NovakoviÊu, Vi¡esav je bio na Grebenu ispod Grebenskog
visa.23 TakoÚe, postoji tumaËewe da je Vi¡esav istoËnije, u velikoj okuci
Dunava, istoËno od Tekije.24 Treba napomenuti da nije nemoguÊe da je srpska
granica i¡la obroncima MiroËa, ¡to bi je onda izvodilo do Tekije. U svakom
sluËaju, dolina PoreËke reke svakako je bila u srpskim rukama. IstraæujuÊi
moguÊi pravac granice na obroncima MiroËa autor je 15. avgusta 2002.
registrovao i obi¡ao toponim Gradac iznad Golubiwa, a u pravcu sela MiroË.
Na samom lokalitetu vidqivi su ostaci zidina (oko 9,5m sa 9,5m), od kamena i
cigle sa kreËnim malterom. Vidqive su i konture podzida. Smatramo da i ovaj
lokalitet zasluæuje paæwu arheologa i istoriËara u konaËnom razmatrawu
poloæaja grada Vi¡esava.

21 Q. StojanoviÊ, Zapisi i natpisi 1, 81.
22 S. ´irkoviÊ, Golubac u sredwem veku, Poæarevac 1968. Pregled sa starijom
literaturom vidi A. VeselinoviÊ, SeveroistoËna Srbija u sredwem veku, IG 1-2 (1987)
43-74.
23 St. NovakoviÊ, Grad Vi¡esav i vidinska oblast, 163.
24 M. i Đ. Janković, Comucations sur les recherches anterieures dans la ville Višesav pres Tekija,
Balcanoslavica 7 (1978) 155-167.
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Sinisa Misic
TOPONYMY IN THE MANUSCRIPT OF THE HERMIT FROM DALSA
The hermit from Dalsa came to Serbia from Mount Athos in 1417-1418 at the
invitation of despot Stephan Lazarevic, on whose order he had copied and translated books
in his hermitage near Ljubostinja. After the Turkish attack (1425) the despot sent him to
Monastery Vavedenje near Golubac to find a place for the foundation of a monastery.
The hermit with his fraternity commenced building the monastery near the spring
of the river Dalsa, but Turks first and after that Hungarians (1428) dispelled the fraternity
and destroyed the monastery. There are no visible traces of the monastery on this place
today, although they existed in the 19th century. The name of river Dajsa was moved and
linked to two nearest watercourses: the down course of Rakobarska River and Stari potok
(Old creek, Dajsa) near villages Turija and Gornja Turija.
With the help of the manuscript of the hermit from Dalsa is determined the area
where was the city of Viseslav. There are a few possible locations for the city but an
archeological excavation is needed to fix the true location.
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ХРИСТИЯНСТВО И ИСЛЯМ В СОФИЯ ПРЕЗ ХVІ ВЕК
(Религиозно-демографски проблеми)

Абстракт: Изследването е посветено на взаимоотношенията между
християни и мюсюлмани в София през бурния ХVІ век. Привлечени са множество
извори, които ясно очертават етно-религиозната картина и тенденциите в нея. На
този фон е очертана ролята на Църквата и конкретно на софийските мъченици (св.
Георги Нови, св. Георги Най-нови и св. Николай Нови) за овладяването на кризата в
християнската общност през този период.
Ключови думи: Църква, християнство, ислям, град, енория, общност,
новомъченик, светец.
Съвременните духовни потребности на градските енории в България, които
се задъхват от атеистичното наследство, изискват създаването на църковен модел,
който да има здрава връзка с православната традиция на народа. Това налага
разработването на подобна проблематика в историческа перспектива за периоди, в
които кипи духовен живот, Христово свидетелство и църковна книжовност. Един
такъв период за гр. София е времето на тримата мъченици през ХVІ в. – св. Георги
нови, св. Георги Най-нови и св. Никола Нови.
София е един от градовете в света с хилядолетна история. Градът е един
своеобразен “палимпсест”, върху който всяка епоха оставя своите отпечатъци и
графични знаци. За София са правени редица изследвания и са издадени множество
сборници, посветени на определени теми и периоди от нейната история,1 но твърде
малко място в тях е отделено на църковния живот в града, посветен на Божията
премъдрост. Наистина българската столица има уникалния шанс да носи името на
Премъдростта (София), което няма аналог в световната топонимия.2
1. Балканският град –топос на срещата
Балканският град в рамките на Османската империя има различно развитие в
сравнение с града от останалата част на Европа. Градовете тук са пряко подчинени на
централната власт. Провинциалната аристокрация предпочита да живее в градски
центрове (за разлика от Централна и Западна Европа, където аристокрацията живее в
замъци, пръснати из владенията), в които е съсредоточен основният османски
1 Юбилейна книга на град София (1878-1928). С., 1928; Сердика. Археологически материали и
проучвания. С., 1964; Сердика. Средец. София. С., 1976; София древна и млада. Сборник. С.,
1980; София през вековете. Т. І-ІІІ, С., 1989.
2 Бакалов, Г. Още за идейния контекст в името на “Св. София”. – Във: Образ и слово. Юбилеен
сборник по случай 60-годишнината на проф. Аксиния Джурова, С., 2004, с. 59.
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елемент – еничари, духовници, военен гарнизон, кадия и т.н. Тук мюсюлманите се
чувстват по-сигурни, а не в населената предимно с християни градска околност.3
Разбира се, в градовете също живеят християни, но физическият им облик се
определя от мюсюлманската общност. Градовете са с малки размери (София в нач. на
ХVІ в. наброява ок. 5 000 жители, като до края на века те се удвояват), но с важно
административно значение. Развива се организирано мащабно строителство (джамии,
бани, медресета, библиотеки, водопроводи, чешми и др.), предимно от
благотворителните религиозни фондации (вакъфи), което оживява балканските
градове, но им придава и характерен ислямско-ориенталски изглед. Най-важните
центрове се изграждат и развиват по основните пътни артерии на империята, които са
не само военни магистрали, но и търговски артерии.4 Въпреки че в градовете живее
незначителна част от населението, те се превръщат в икономическото и културно
сърце на Османската империя.5
В градовете, където съжителството между християни и мюсюлмани е потясно, отколкото в селата, постепенно се установяват делови взаимодействия между
тях. От данни в житието на св. Никола Нови Софийски се вижда, че в отделните
професионални сдружения (еснафи) участват както мюсюлмани, така и християни.6
Тези еснавски взаимоотношения са напълно естествени, и не се определят от вярата,
която изповядват отделните занаятчии. Именно тази форма на приятелско и
колегиално общуване, в случая със св. Никола, става причина за неговото обръщане в
исляма. От една страна колегите му мюсюлмани го обичат и желаят той също да
стане част от тяхната вяра, от друга страна той им вярва и не очаква да му сторят
нещо лошо. Така от едно съвсем нормално битово съжителство се достига до
невероятна екзистенциална криза, при която св. Никола за да запази вярата си, отнета
му несъзнателно от неговите колеги, се прощава с живота.
Въпреки добрите професионални взаимоотношения в еснафите пропастта
между двете религии съществува, като в определени моменти се проявява с особена
острота – най-вече продиктувана от разпалването на верския фанатизъм сред
властващото мюсюлманско население. Критичната и тревожна среда, в която са
заставени да живеят християните дава основание на Матей Граматик да напише: “Но,
както смятам, тогавашното време така изискваше, защото бяхме притеснявани с
голяма размирица от ония, що тогава властваха, и православните се виждаха
обхванати от различни злини. Но така прочее е!”7
2. Демографска картина
За да може да се отговори максимално точно за съотношението между
християни и мюсюлмани, е необходимо да се обърне достатъчно внимание и на
структурата на населението в София през изследвания период. На демографското
3 В Софийското поле, според османските регистри от ХVІ в. има 228 християнски села,
предимно с привилегирован статут. Срв. Георгиева, Ц. Структура на селищната мрежа в
българското пространство през ХV-ХVІІ век. – Балкански форум, кн. 1/1997, с. 33 сл.
4 Иналджък, Х. Османската империя. Класическият период 1300-1600. С., 2002, с. 145.
5 За структурата на османските градове на Балканите виж Stoianovich, T. Model and Mirror of
the Premodern Balkan Сity. – In: La ville balkanique XVe-XIXe ss., Studia Balcanica, vol. 3, Sofia,
1970, pp. 83-110.
6 ЦИАИ (Църковно-исторически и архивен институт), № 1521, л. 108а; Мъчение на Никола
Нови Софийски. – СБЛ, т. 4, С., 1986, с. 335.
7 ЦИАИ, № 1521, л. 125а; Мъчение на Никола Нови Софийски. – СБЛ, т. 4, С., 1986, с. 344.
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състояние на българите от времето на Османското владичество са посветени редица
изследвания, особено от времето на подготовката и провеждането на т.н.
“Възродителен процес”.8 В по-новата българска историография се отделя все помалко място на тази проблематика, макар че новите извори и новата интерпретация
на сведенията да предоставят по-добри възможности за проучване в тази насока.9 В
тази връзка е необходимо да се отбележи и това, че ХVІ столетие е времето, в което
се открояват съществени демографски изменения, най-вече по отношение на
религиозната структура на балканското население.10 От една страна, значителна част
от християните (по много причини) приема исляма, а от друга, това е времето, в
което се наблюдава началото на тенденция за демографско увеличение на
християнското население.11
В най-общ план – в съответствие с наличните извори,12 населението би могло
да се структурира в следните категории: а/ религиозен признак (християни,
мюсюлмани и др.); б/ юридически и социален статус (спахии, войнуци, джелепи,
дервенджии и др.).
А/ Религиозен признак
Когато френският рицар Бертран де ла Брокиер посещава София през 1443 г.
(заедно с кръстоносните войски) отбелязва: “София е най-големият град в цяла
България… Жителите на града и околността са българи. Там живеят много малко
турци и християните копнеят за освобождение.”13 След оттеглянето на кръстоносните
войски, когато турците отново превземат града, православният митрополит на
София, който приветства съюзническите християнски армии като освободители е
обезглавен, а софийските свещеници – ослепени.14 Вероятно това е първият посериозен сблъсък на верска основа в София, след началото на османското
владичество.
През 1478 г. е проведено преброяване на населението в Истанбул, а в
периода 1520-1530 г. и в провинциите, като целта не е установяване броя на
населението, а определянето на данъчните единици (домакинства). Различните
изповедания са броени отделно, защото имат различни данъчни задължения.
Благодарение на запазените данни от тези преброявания може да се установи, че в
европейската част на империята (Румелия) християните съставляват 80,7% (832 707
домакинства) от цялото население, мюсюлманите – 18,8% (194 958), евреите – 0,5%
(4 134). От посочената статистика прави впечатление, че голяма част от
мюсюлманите са съсредоточени в главните градове от европейската част на
империята. От публикуваните от Ю. Баркан данни за градовете в тази част от
империята става видно, че средно около 2/3 от населението им е мюсюлманско.15
8 Вж. Иванова, С. Етнодемографски изследвания за периода ХV-ХVІІІ в. в съвременната
българска историография. – Във: България през ХV-ХVІІІ век. С., 1987, с. 155-170.
9 Срв. Кил, М. Разпространение на исляма в българското село през османската епоха (ХVХVІІІ): колонизация и ислямизация. – Във: Мюсюлманската култура по българските земи. С.,
1998, с. 56-127.
10 Срв. Новопостъпили османотурски описи като извор за селищната система, населението и
административното деление на Родопите (втората половина на ХVІ в.). – Rhodopica, г. ІІІ, кн.
1-2, Смолян, 2002, с. 191-216.
11 Виж. Кил, М. Пос. съч., с. 99.
12 ТИБИ (Турски извори за българската стория), т. 3 и т. 5.
13 Бертрандон де ла Брокиер. Задморско пътешествие. С., 1968, с. 34.
14 Писание за верските битки на султан Мурад, син на Мехмед хан. С., 1992, с. 42-44.
15 Barkan, Ö. Essai sur les données statistique des régistres de recensement dans l’Empire ottoman
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Коментирайки тези данни Сп. Врионис смята, че ако за 50% от мюсюлманското
население има данни за колонизация и миграция на турски семейства, то за
останалите 50% със сигурност може да се твърди, че са се ислямизирали.16
Най-ярко картината на религиозното и етническо многообразие на
Османската империя се представя от структурата на населението, живеещо в
столицата на империят – Истанбул.17 В статистически план (от 1478 г.) тя изглежда
така:
Общност
Брой семейства (домакинства)
Мюсюлмани
9 486
Православни
3 743
Евреи
1 647
Арменци
434
Гърци от Караман
384
Европейци в Галата
332
Немюсюлмани от Каффа
267
Цигани
31
Общо
16 324
На фона от тези данни, сведенията от преброяването в София, извършено в
периода 1520-1530, показват наличието на по-голям процент мюсюлмани,
обстоятелство, което донякъде се обяснява с административните функции на града от
това време. Другата голяма група е тази на християните. Останалите етнически и
религиозни групи (евреи, дубровничани и др.) не се споменати отделно поради
сравнителната им малочисленост. Данните от самото преброяване са следните: при
население от 1 291 домакинства, мюсюлманите са 971 домакинства (ок. 75%), а
немюсюлманите 320 домакинства (ок. 25%).18 Особен интерес представлява и
сравнението на тези данни с тези за целия Софийски санджак, който обхваща
градовете София, Ихтиман, Самоков, Брезник, Пирот, Берковица и Чипровци с
техните околности. Преброяването, извършено в същия период, показва, че при общо
население 25 910 домакинства, християните са 24 341 (94%), докато мюсюлманите са
само 1 569 домакинства (6%). Може да се каже, че в общата религиозна картина на
областта София представлява един ислямски остров в християнското “море”, тъй
като тук живее повече от половината от цялото мюсюлманско население на голямата
област.
От резултатите на следващо преброяване на София (през 1546 г.) се
наблюдава лек прираст на общото население, което вече е нарастнало на 1 427
домакинства. Това е увеличение с 136 домакинства или 10%. Мюсюлманските
домакинства са 1 171 (ръст от 200 домакинства – ок. 17%), а общо немюсюлманите са
256 (спадане с 64 домакинства – 20%).19 Тенденцията за увеличаване на
мюсюлманското население в града се запазва и при проследяване на данните от
преброяването на София в периода 1571-1580 г. От него се констатират следните
изменения: население от 1 376 мюсюлмански домакинства (нов ръст от 205
aux XVe et XVIe siécles. – JESHO, Leiden, I, 1958, 7-36; Противно мнение е изразено от Пляков,
З. За демографския облик на българския град през ХV-средата на ХVІІ в. – ИП, 5/1968, с. 46 сл.
16 Vryonis, S. Religious Changes and Patterns in Balkans, XVth-XVIth Centuries. – In: Aspects of the
Balkans; Continuity and Change. Paris, 1972, pp. 165-166.
17 Иналджък, Х. Османската империя. Класическият период 1300-1600. С., 2002, с. 141.
18 Срв. Тодоров, Н. Балканский город ХV-ХІХ веков. М., 1976, с. 64 и с. 75.
19 Кил, М. Изкуство и общество в България през турския период. С., 2002, с. 63 сл.
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домакинства – 17,5%) и 204 християнски (ново спадане с 52 домакинства – 20%).20
Сравнени с данните от преброяването половин век по-рано прави впечатление, че
мюсюлманите се увеличават с около 35%, докато християните намаляват с около
40%.
Тенденцията за непрекъснато увеличение на мюсюлманите се запазва с равна
сила през целия изследван период. От друга броят на немюсюлманите намалява, в
това число и на християните. Същевременно не трябва да се пропуска фактът, че в
София през същото време непрекъснато се увеличава броят на евреите, които
попадат в една графа с християните.21 Така при последното преброяване от 1571-1580
г. мюсюлманите вече са 87%, а немюсюлманите – 13%.
От анализа на резултатите от преброяванията през този период може с
основание да се предположи, че вероятно се случва събитие, или поредица от
събития, които драстично променят съотношението по религиозен признак на
градското население на София. В тази връзка може да се приеме, че има миграционни
вълни от напускащи християни и прииждащи мюсюлмани, но още по-вероятно е сред
местното население да се увеличава броят на преминаващите (по една или друга
причина) към исляма.22 Основание за подобно твърдение е регистърът на
джелепкешаните в София от 1576 г., от който се вижда колко “синове на Абдуллах”
се появяват през втората половина на ХVІ в.23 Това със сигурност е и основната
причина за увеличаването броя на джамиите и месчидите: през 1544 г. – 4 джамии и
31 месчида, а през 1571 г. – 10 джамии и 34 месчида.24
В края на ХVІ в. и началото на ХVІІ в. този процес постепенно е овладян. В
София през 1645 г. вече има 327 немюсюлмански домакинства, което е ръст с 125
семейства (ок. 40%) в сравнение с преброяването в края на ХVІ в.25 Ръстът се
осъществява предимно чрез заселване на селяни от околността, които купуват къщи в
рамките на града, предимно от напускащи мюсюлмани.26
За намаляването на ислямизационните тенденции силно влияние има и
примерът на софийските мъченици. По този повод М. Кил пише: “Случилото се в
София трябва да е било като дар Божи за църковните водачи, които вероятно са били
доста притеснени от широкомащабното приемане на исляма от тяхното паство.”27
Впечатляващата реакция на църковната администрация, в стремежа й за овладяване и
дори спиране на ислямизационния проце, се илюстрира от построяването,
ремонтирането и изписването на ок. 300 църкви и 15 манастира от св. Пимен
Зографски (Софийски) и неговите ученици.28 Проучването на дейността на
20 Срв. Тодоров, Н. Пос. съч., с. 75.
21 Вж. Евреите по българските земи. Анотирана библиография. С., 1999.
22 В балканските градове процесите на ислямизация са много по-бързи и по-успешни,
отколкото в селата. Това доказва по един безспорен начин османистът Norris, H. Islam in the
Balkans. London, 1993, pp. 49-54; По този въпрос виж Димитров, С. Някои проблеми на
етническите и ислямизационно-асимилационните процеси в българските земи през ХV-ХVІІ в.
– Във: Проблеми на развитието на българската народност и нация. С., 1988, с. 33-56.
23 ТИБИ, т. 3, С., 1972, с. 88-95.
24 Kiel, M. Urban Development in Bulgaria in the Turkish Period: The Place of Turkish Arhitecture
in the Process. – In: The Turks of Bulgaria: The history, Culture and Political Fate of a Minority.
Istanbul, 1990, p. 119.
25 Срв. Тодоров, Н. По някои въпроси на балканския град през ХV-ХVІІ в. – ИП, 1/1962, с. 48.
26 Пак там, с. 54.
27 Кил, М. Изкуство и общество в България през турския период. С., 2002, с. 247.
28 Вж. Динеков, П. Житие на Пимен Зографски. – ИИБЛ (Известия на института за българска
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“Софийската художествена школа”29 за запазването на православната вяра и дух на
софийското население обаче излиза извън рамките на това изследване.
Б/ Юридически и социален статус
По този признак немюсюлманското население в София и околността се
разделя основно на две големи групи:
– население, свързано с военни и военнопомощни функции, и
– население, свързано с изпълнението на стратегически за държавата
стопански дейности.30
1. Спахии-християни в София и района присъстват както в стенописите от
края на ХV и началото на ХVІ в. (боляринът Радивой в Кремиковския манастир31 от
1497 г.; кир Радослав Мавър от Драгалевския манастир32 от 1476 г.; кир Драгне и кир
Стоян от Куриловския манастир от 1593-1596 г.33 и др.), така и в книжнината (напр.
Повест за пренасянето на мощите на св. Йоан Рилски от Владислав Граматик34). В
османските архиви също има християнски имена на владетели на тимари,
притежаващи берати в Софийско през ХV в. Такива поименни споменавания са
напр.: Костандин, син на Преслав (тимарът е наследен от неговия баща), топчията
Яко, Райко (наследен от Радин), Богдан син на Торник, Милко (наследен от Радивой)
и др.35 Трябва обаче да се отбележи, че в този период не се срещат имена на
владетели на тимари новообръщенци в исляма.
През ХVІ в. религиозната картина на владетелите на тимари рязко се
променя. В публикуваните архиви за българските земи от този период се забелязва
само едно християнско име на спахия – Никола, син на Радойне. В същото време
регистрите са изпълнени със стотици имена на “синове на Абдуллах” като владетели
на тимари.36
Явно и в тази сфера правилата за притежаване на земя са се променили в
ущърб на християните. Наред с усвояването на новите територии, процес в който
Османската държава възприема и местните управленски традиции, част от
балканския елит се поставя в подчинение на новата власт. Така, местните васали
заедно с войските си участват в завладяването на полуострова. Една част от този елит
приема исляма, но има и такива, които в продължение на векове запазват вярата си.
2. Войнуците са особен род население, което е освободено от редица
повинности и има задължения, свързани с подсигуряването тила на армията и
изхранването на конете за османската войска. Османската държава запазва
литература), ІІ, 1954.
29 Срв. Пандурски, В. Стенописите в Илиенския манастир край София. – ИИИИ (Известия на
института за изобразително изкуство), т. ХІІІ, С., 1969, с. 21.
30 По този въпрос виж обзорната статия (и цитираната там литература) на Елена Грозданова.
Проблемът за т. нар. Привилегирована рая в историческата книжнина. – Във: България през
ХV-ХVІІІ в. С., 1987, с. 135-154; срв. Стоянов, В. Наблюдения върху османотурските
документални извори за “специалните” категории население в земите под османска власт. –
ИП (Исторически преглед), 1988/3, с. 58-69.
31 Вж. Паскалева, К. Църквата “Св. Георги” в Кремиковския манастир. С., 1980; срв. Василиев,
А. Ктиторски портрети. С., 1960, с. 63-66.
32 Надписът е публикуван у Флорева, Е. Старата църква на Драгалевския манастир. С., 1966, с.
33.
33 Мутафчиев, П. Избрани съчинения. Т. ІІ, С., 1973, с. 259.
34 Виж. Данчев, Г. Владислав Граматик, книжовник и писател. С., 1969.
35 ТИБИ, т. 2, С., 1966, с. 39, 101, 367-373.
36 ТИБИ, т. 3, С., 1972, с. 27, 244-271.
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заварената войнушка организация по тези земи, като в някои стратегически важни за
империята области ги умножава и им дава повече права. Такива места са предимно
натоварените пътища, проходите и особено старият “Диагонален път”, най-вече в
участъка му Пловдив – София – Ниш. В историографията отдавна са очертани
основните правила, които регламентират статуса на това население.37 От
публикувания войнушки регистър за 1606 г. става ясно, че почти всички села в
Софийско имат статус на войнушки селища, което всъщност означава, че те се
ползват с определени привилегии и са освободени от редица повинности.38
3. Джелепкешаните39 не са просто овцевъди, а по-скоро лица, получили
право (лиценз) да търгуват с този така важен продукт за империята и най-вече за
нейната милионна столица. От регистъра на джелепкешаните от 1576 г.40 (един от
най-значителните извори за ХVІ в.) става ясна структурата на тази общност в
София.41 В регистъра се споменават хора с различни професии, които участват в този
проспериращ бизнес не като овцевъди, а като инвеститори и притежатели на лицензи.
За София в тази статистика са обхванати златари (10 на брой), свещеници (7),
обущари (7), шивачи (7) и т.н. Правото да си джелепкешан се дава от кадията, след
продължително проучване на финансовата благонадежност на просителя. За
строгостта, с която се отнасяла централната администрация към този въпрос, ни дава
достатъчно сведения една султанска наредба от 1592 г. От заповедта се вижда, че
основна отговорност носи кадията при положение, че предварително регистрираните
джелепи не изпълняват заявените количества от стратегическата за столицата
Истанбул суровина.42 Същият документ информира и за общия брой регистрирани
джелепи в София и околността – 961, както и за количеството овце, които трябва да
изпратят в столицата – 30 200.43 В действителност тези значителни цифри показват
важността на отрасъла за поминъка на населението в областта.
Трябва да се отбележи също и фактът, че тези привилегии (в контекста на
особения статус на част от раята) са щедро раздавани по време на завоеванията на
Балканите. От началото на ХVІ в. обаче постепенно се очертава трайна тенденция за
ограничаване на този статус и изравняването на всички немюсюлмани в техните
права и задължения. Така, привилегиите постепенно се запазват предимно за
“правоверните”. Отнемането на тези традиционни форми вероятно допълнително
допринася за постепенната “доброволна” ислямизация на част от българското
население.44
37 Ихчиев, Д. Исторически принос за войниганите при турската войска. – ПС (Периодическо
списание на БАН), кн. LXVI, 1906, с. 708-742; Милетич, Л. Поземлената собственост и
войнишките бащини в турско време. – ПС, кн. LXVI, 1906, с. 307-335; Гълъбов, Г. Три стари
закона и други османотурски документи относно войниганите. – ГСУ-ИФФ (Годишник на
Софийския университет, Историко-филологически факултет), ХХХІХ, 1942/1943, С., 1943 и
др.
38 ТИБИ, т. 5, С., 1974, с. 197-251.
39 Думата е от арабско-персииски произход и има значението на притежател на стадо (над 100
глави) дребен и едър добитък; джелеп – търговец на едър и дребен добитък.
40 Съхранява се в НБ “Св. св. Кирил и Методий” – Ориент. отдел, ф. 95, а.е. 23. Публикуван е
в ТИБИ, т. 3, С., 1972, с. 42-206.
41 Вж. Цанев, Д. Бележки върху стопанския живот през ХVІ – началото на ХVІІІ в. – Във:
Сердика. Средец. София. С., 1976, с. 110-124.
42 Документи за историята на българския народ ХV-ХІХ век. С., 1986, с. 16.
43 Там.
44 Срв. Радушев, Е. Демографски и етнорелигиозни процеси в Западните Родопи през ХV-
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Когато се коментира демографската структура и броят на софийското
население през ХVІ в., е важно да се отбележи и високата смъртност, причинена от
чумните епидемии. Когато словенецът Венедикт Курипешич посещава Софийско
през 1530 г. е впечатлен, че в София не влизат мнозина, тъй като “много хора
умираха в града”.45 С увереност може да се твърди, че чума върлува в града и
околността през годините 1547 и 1555.46 Въпреки епидемиите и останалите негативни
тенденции населението в София и в цяла Румелия непрекъснато се увеличава.
3. Мюсюлманите. Бали Ефенди и фанатизмът
Тук е необходимо да се отбележи, че обект на внимание е преди всичко
общият фон на мюсюлманската картина в град София, както и вписването в този
пейзаж на халветийския шейх Бали Ефенди, наречен от мюсюлманите “софийският
светец”.47
През ХVІ в. прави силно впечатление сливането на две ислямски тенденции
в София. От една страна, в града е съсредоточена османска държавна администрация
на най-високо ниво (градът е столица на румелийския бейлербег), т.е. тук се
провежда една изключително стабилна държавна политика по отношение на
официалната религия – сунитския ислям. От друга страна, в разглеждания период се
появява едно лице с изключително висок духовен авторитет сред мюсюлманите,
което е представител на хетеродоксалния ислям. На пръв поглед това представлява
едно изключително противоречие, особено пречупено през погледа на един
християнски изследовател, особена ако се има предвид, че споменатият шейх Бали
Ефенди е и кадъаскер във войската на султан Сюлейман Великолепни. Като
обяснение на тази необичайна ситуация биха могли да се предложат следните
аргументи:
1. Наистина, с течение на времето в балканските предели на империята
хетеродоксалният ислям спечелва все повече поддръжници и последователи. С
положителност това се дължи преди всичко на множеството емиграционни вълни на
ислямските сектанти, идващи от азиатските провинции към Балканите. Всъщност,
тези процеси са организирани и направлявани от държавата, с цел да се намали
влиянието на еретическите движения в малоазийските предели на Империята. Така, с
течение на времето, на Балканите се очертава една пъстра картина от множество
ислямски мистични братства.48
2. Голяма част от мистичните хетеродоксални тарикати (братства),
ръководени от духовни наставници (шейхове), са в границите на официалния
сунитски ислям и за тях не може да се приложи терминът секта (общност отделила се
и излязла от Църквата), характерен за християнската традиция.
3. Една част от тези тарикати (какъвто е напр. случаят с изследвания
халветийски такъв) са в изключително тесни връзки с държавната власт и участват
пълноценно във военните кампании, водени срещу “неверниците” и някои ислямски
ХVІІІ в. (Опит за преосмисляне на устойчиви историографски модели). – ИБ, 1/1998.
45 Иречек, К. Стари пътешествия по България. – ПС, кн. 4, 1883, с. 89.
46 Грозданова, Е., С. Андреев. Българите през ХVІ век. С., 1986, с. 129 сл.
47 Делирадев, П. Княжевският светия Бали Ефенди. – Във: Паметна битка на народите. Варна,
1969, с. 66.
48 Срв. Клейер, Н. Дервишките братства на Балканите с нарочен поглед към България. – Във:
Мюсюлманската култура по българските земи. С., 1998, с. 283-300.
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еретици.49
Мюсюлманските мистици (дервишите) всъщност са истинските
колонизатори, които методично формират мюсюлмански острови сред местното
християнско население. Те създават текета, където всеки мюсюлманин намира
закрила и храна. Дервишите изпълняват ролята и на мисионери, прониквайки сред
християните по места и установявайки контакти с тях. По този начин те създават така
необходимата връзка между централната власт и християнската провинция.50
Образно казано, те стават своеобразни очи и уши на светската власт сред
компактната маса друговерци. От втората половина на ХV в. дервишите постепенно
заселват градовете, където създават текета, които заедно с медресетата и другите
религиозно-благотворителни институции (вакъфи) стават една от основните причини
за доброволното приемане на исляма от мнозина християни.51
Халветийското братство е едно от най-големите сред мистичните тарикати в
исляма. Основано е през ХІV в. в Кавказ и още към края на същия век получава
изключително бързо разпространение в Европейския югоизток. Негов основател е
Омар ал-Халвати (умира в Таврис през 1397 г.). Името на братството khalwa означава
оттеглям се, напускам (вероятно света), уединявам се. За да бъдат приети в
братството новите членове трябва да се оттеглят от света за четиридесет дни, през
които да постят от изгрев до залез слънце. В голяма степен халветийското братство
като цяло – и в частност шейх Бали Ефенди и последователите му – се родеят с
учението и последователите на Ибн Араби.52 Самият Бали Ефенди е един от найзначимите коментатори на Араби.53
В началото на ХV в. хелветийците вече създават значителни мрежи от текета
и последователи в повечето от значимите градове на Балканите.54 След завладяването
на Константинопол братството на халветийците придобива голяма популярност и
последователи, най-вече сред кръгове от османската войска. С най-голяма
популярност братството се ползва по време на управлението на Сюлейман І
Великолепни (1520-1566). Когато в София се премества да живее шейхът на
хелветийците Бали Ефенди градът става най-значимият център за разпространението
на това братство на Балканите. Той прекарва последните години от живота си тук,
където и почива през 1553 г.
Дейността на софийския шейх е продължена от множество негови ученици.
Един от най-известните негови последователи е роденият в Пловдив Муслихуддин
Нуреддинзаде (умира през 1574 г.), който ръководи теке в Истанбул.55
49 Срв. Райчевска, Ц. Житието на Рустем баба. – Rhodopica, г. ІІ, кн. 1, Смолян, 1999, с. 185190.
50 За ролята на дервишите мисионери в ислямизационните процеси на Балканите виж
Желязкова, А. Разпространение на исляма в западнобългарските земи под османска власт ХVХVІІІ век. С., 1990, с. 59 сл. и с. 144 сл.
51 Мейер, М. Роль вакфов в развитии городов Османской империи в ХV-ХVІ вв. – Във:
Общество и государство на Балканах в средние века, Калинин, 1980, с. 4-21.
52 Chodkiewich, M. Le Sceau des saints. Éditions Gallimard, 1986, p. 170.
53 Наср, С. Трима мюсюлмански мъдреци. С., 2001, с. 142. В неговото съчинение Sharh alFusûs, Istanbul, 1369 h. (от Хиджра).
54 За мястото на халветийското братство в балканската среда виж изследването на Clayer, N.
Mystiques, État & Sosiété. Les Halvetis dans l’aire balkanique de la fin du XV siécle à nos jours.
Leiden-New York-Köln, 1994.
55 Срв. Клейер, Н. Дервишките братства на Балканите с нарочен поглед към България. – Във:
Мюсюлманската култура по българските земи, С., 1998, с. 285.
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Сведения за живота на Бали Ефенди черпим най-вече от новооткритото
житие на мистика, написано от Мевляна шейх Сюлейман Кюстендилли в сборника
“Бахр-юл виляйи” (Море на светостта).56 От там разбираме, че софийският шейх е
роден около гр. Струмица и че е ученик на Касъм Челеби, известен хелветийски
шейх от началото на ХVІ век. По-късно той се преселва в София, където създава своя
школа. Както отбелязва Кюстендилли неговата дейност е твърде успешна в различни
държавно-обществени направления: “Действително той се извиси и постигна
възможния предел в усъвършенстване на човешкия род, и предела на възможностите
в държавните дела.57 Сътвори чудесни трудове и създаде различни благородни книги,
рисалета и високо ценени компетентни коментари. Той беше почитан сред знатните и
простолюдието.” По-известни негови съчинения са: “Етвар-и ситте” (Шест начина на
поведение), “Рисале-и каза ве кадер” (Рисале за предопределението), “Меджмуат уннасаих” (Сборник наставления), “Мензуме-и варидат” (Поетични просветления),
както и коментарът му на известното съчинение на Ибн Араби “Фусус ал-Хикям”
(Скъпоценни камъни). Този коментар – “Шарх-и Фусус ал-Хикям” е най-известното
му съчинение, издавано многократно; на него е посветена голяма част от текста на
житието.
В житието се открива един много интересен стих, който се приписва на Бали
Ефенди: “Минал съм през страх и надежда, какво ме засяга всичко, което не е Бог.”
Макар че в голяма част от мистическите суфийски движения в исляма е характерно
личностното отношение към Бога, тук прави впечатление специфичността в изказа и
отношение към богообщението, характерни за посланията на св. ап. Павел (напр.
Рим. 8:35-39). Трудно е да се каже, че Новият Завет има пряко влияние върху
формирането възгледите на Бали Ефенди, но от конкретния случай (и от много други
подобни) се констатира сериозно влияние на християнството при формирането на
възгледите сред представителите на т.нар. “Балкански ислям”. В житието присъства и
друго доста интересно сведение, имащо отношение към дейността на Бали Ефенди
като кадъаскер: “Когато отиваше със султан Сюлейман Гази на някои походи, в
благословени мигове той отправяше молитви за завладяване и победа”. От този текст,
по един категоричен начин, се потвърждава участието на шейха във военните
кампании на Османския султан. В други сведения, използвани от изследователите, се
говори недвусмислено за връзката между Бали ефенди и султан Сюлейман І:
дворецът използва софийския мъдрец като консултант по въпроси, свързани с
мистичните ордени и представителите на неортодоксалния ислям.58 Бали Ефенди се
очертава като фанатичен сунит, опитващ се да унищожи както казълбашите, така и
последователите на Бедреддин Симави. Той е краен противник на всички еретически
движения, които според него “правят пробив в широката експанзия на ислямския
свят и срещу тях трябва да се използват всички копия и остриета, с които разполага
властта.”59 Нещо повече, някои от биографите на шейха го представят като “шейх56 Коментар на този сборник от жития виж у Иванова, З. “Bahru’l-velaye”, съхраняван в
народна библиотека “Св.св. Кирил и Методий” – София. – Във: Мюсюлманската култура по
българските земи. С., 1998, с. 436-450; Българският превод на житието е публикуван пак там, с.
235-237.
57 За разлика от християнството в исляма политическите успехи се смятат за духовно
постижение.
58 Æåãêßíç Å. Ï ìðåêôáóéóìüò óôç Ä. ÈñÜêç. Èåóóáëïíßêç, 1988, ó. 146.
59 Срв. Калицин, М., К. Мутафова. Исторически реалии за халветийския шейх Бали Ефенди
Софийски в новооткрито житие от ХІХ в. – Във: Мюсюлманската култура по българските
земи. С., 1998, с. 227.
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шпионин”, използван в процесите срещу по-свободомислещите халветийски
шейхове.60 Така изграденият образ на Бали Ефенди, вграден в софийското градско
пространство през ХVІ в., дава основание да се мисли, че част от ислямизационните
процеси от това време могат да се свържат с неговото име, ако не пряко, то
посредством силната мюсюлманска пропаганда, развивана от него и последователите
му.
Друг портрет на софийския шейх е изграден от местното предание, което го
представя като свят човек – радетел за религиозна и социална равнопоставеност,
еднакво почитан както от мюсюлмани, така и от християни.61 Тази вторична
представа се изгражда както от напластявания върху спомена, така и от другия
основен извор за живота и мястото на Бали Ефенди в балканския свят – пътеписите
на Евлия Челеби. В тях се намира обширен текст, посветен на софийския шейх. В
този текст той е представен като отшелник, чийто образ много се доближава до
традиционните християнски представи за св. Йоан Рилски. Така, на скалата, върху
която се моли Бали Ефенди, остават следи от допира на главата му при многото
поклони. В образуваната вдлъбнатина се събира вода, от която пият птичките.
Текстът ни разказва също и за желанието на султан Сюлейман да се срещне с
отшелника на път за бойното поле. Срещата не се осъществила, защото Бали Ефенди
не желае.62 Това е още един аспект, по който би могло да се направи паралел с
Рилския светец.
На основание на тези изворови податки, естествено възниква въпросът: дали
това не са следи за християнския корен на шейха? Посоката на изследователското
търсене на отговора на този въпрос се провокира от обстоятелството, че сведенията,
и изобщо отшелническата перспектива, която те придават на Софийския мъдрец, са в
противоречие с житието на Бали и изграждат един народен образ, различен от
официалния, изграден в житието и характерен за законите на мюсюлманската
агиография.
Макар и доста оскъдни, има сведения, които позволяват да се твърди за
наличието на много последователи на мистичната школа, основана от Бали Ефенди в
София. В житието му напр. четем: “Плод на добродетелната му служба били
последователите му, мнозина от които се проявили като превъзходни и съвършени
личности. Той оставил безкрайно много именити привърженици. Тях разпратил
наоколо, за да усъвършенстват човеците.”63 Може да си представи човек какво е
това “усъвършенстване”, като има предвид действията на Бали Ефенди срещу
казълбашите и бедреддинците.
Когато Евлия Челеби посетил през 1662 г. югозападните български земи, той
изрично споменава за широк култ и множество негови последователи. Истинността
на това сведение се подкрепя и от още няколко факта, свързани с неговата дейност.
Така например, в гр. Щип има теке посветено на него, където е погребан негов
ученик на име Дженан Ефенди.64 В Пазарджик е погребан шейхът Мехмет ибн Юмер

60 Пак там.
61 Срв. Поборникова, Р. Княжевският светец Бали Ефенди. – Във: Сердика – Средец – София,
т. 3, 1977, с. 67-71; Пенев, Д. Моите спомени. С., 1935, с. 53.
62 Пътуване на Евлия Челеби из българските земи през средата на ХVІІ в. (Превод на Д.
Гаджанов). – ПС, LXX, 1909, с. 703.
63 Срв. Мюсюлманската култура по българските земи. С., 1998, с. 235.
64 Евлия Челеби. Пътепис. С., 1972, с. 24.
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Халвани, ученик на софийския мъдрец.65 В Самоков също има гробница за
поклонение на ученик на Бали Ефенди – шейх Шакир Ефенди, “един от найпрославените благочестивци”.66 При пътуването си в южните части на Балканския
полуостров (през 1668 г.) – при посещението си в гр. Дойран, пътешественикът ни
разказва за шейх Мехмед Дойрани “послушник на средоточието на науките
софиянеца Бали Ефенди”.67 В Струмица също има гробница на ученик на “софиянеца
Бали Ефенди”68, тази на имам Азис Ефенди. Често пъти, когато желае да предаде на
читателя голямото значение на чудесата, които стават при някой свещен извор или
теке, Евлия Челеби дава пример с чудесата и изцеленията при извора “на софийския
старейшина-светец”.69 Той споменава и едно хелветийско теке, посветено на Сачли
Емир Султан в гр. Серес, като голямо средище на ордена.70
От споменатите сведения прави впечатление широката география на
влиянието на Бали Ефенди. Това е една доста широка област от 200 км. в западна
посока от София, 100 км. на изток и около 300 км. в южна посока. Евлия Челеби не
ни дава сведения за почит и последователи на софийския шейх в северна посока от
софийската област.
Евлия Челеби споменава и други прославени мъже, изповядващи исляма и
починали в София, където се намират техните гробници. При джамията “Молла
ефенди” (вероятно “Банябаши джами”, единствената действаща сега в София) се
намирала гробницата на самия Молла Ефенди. Наблизо бил гробът и на Емин-деде. В
“Корубаглар” се намирала гробницата на “св. Ахмед Биджан бин Язъджи”. При
джамията “Коджа Махмуд” се намирал гробът на Мевля Мухарем Ефенди.
Пътешественикът завършва своето описание на мюсюлманските светини в София с
думите: ”Понеже София е много стара, то тук има още и много други гробници на
светии, обаче ние посетихме само гореизложените.”71 Допълнителни сведения за
известни софиянци откриваме отново в сборника на Кюстендилли – “Бахр-юл
виляйи” (Море на светостта), където се съдържат още три жития на мюсюлмански
светци, живяли в София: Емир Хасан, шейх Абдуррахим и шейх Муслихеддин
Мустафа.72
От приведените сведения става ясно, че освен административен център с
преобладаващо мюсюлманско население (вж. по-горе), София постепенно се
превръща и в ислямски център с емблематични личности и школи. И въпреки
космополитния дух, все повече се усеща доминацията на исляма в града. Всичко това
допринася за появата на дух на войнстващ фанатизъм сред мюсюлманското
население, особено от по-низшите слоеве и сред новоприелите исляма християни.
Тези общности се организират в мюсюлманска тълпа, която желае налагането на
исляма на всяка цена, често дори в противоречие с предписанията на самия ислям.73
65 Пътуване на Евлия Челеби из българските земи през средата на ХVІІ в. (Превод на Д.
Гаджанов). – ПС, LXX, 1909, с. 692.
66 Евлия Челеби. Пътепис. С., 1972, с. 32.
67 Пак там, с. 130.
68 Пак там, с. 277.
69 Пак там, с. 104.
70 Пак там, с. 160 и 169 сл.
71 Пътуване на Евлия Челеби из българските земи през средата на ХVІІ в. (Превод на Д.
Гаджанов). – ПС, LXX, 1909, с. 705.
72 Срв. Иванова, З. “Bahru’l-velaye”, съхраняван в народна библиотека “Св. св. Кирил и
Методий” – София. – Във: Мюсюлманската култура по българските земи. С., 1998, с. 443 сл.
73 Срв. Градева, Р. Към въпроса за религиозната атмосфера в Османската империя: София в
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В Житието на св. Никола Нови Софийски се говори, че най-ревностният му мъчител
е “сродник по плът на светеца и че са били съграждани (в Янина, б.м.)”.74 В лицето на
този мъчител се усеща нюанс на гузна съвест и лично отношение, които вероятно са
характерни за всички конвертити от времето на Османската империя.75
Житиеписецът на св. Никола Нови Софийски описва доста образно и водача
на фанатизираната мюсюлманска тълпа, която желае смъртта на светеца: “От този
измамник, за когото чухте братя, от него много пострада Христовата църква.
Страшен вълк, той всекидневно гонеше и тъпчеше Христовото стадо, разрушаваше
до основи божиите храмове. Но и за многострадалния Георги Нови!… За неговото
мъчение оня беше виновен! И понеже смяташе това за удоволствие, той сега пак се
одързости и предизвика смъртта на блажения Никола. Мислеше си, окаяният, че
поради убийството на светите мъже си прибавя голяма награда.”76 На няколко места
по-нататък в текста авторът нарича водача на тълпата “старец”. Това вероятно не се
дължи само на възрастта на този човек, а по-скоро е една почетна титла за монах
(дервиш) или духовник. Би могло да се разсъждава, че това е един дервиш77, по всяка
вероятност бивш християнин или от християнски произход, защо не и от ордена на
Бали Ефенди?
Приведените сведения дават възможност да се разсъждава по посока на
твърдението, че голяма част от настроенията срещу християните в София са
предизвикани от бивши християни. Макар и страшна, тази констатация не е лишена
от основания. От друга страна, образите на съдиите, които водят делата (вероятно
кадии на София) срещу софийските мъченици са не просто добронамерени, но и с
доста либерални възгледи по налагането на шериатското право.78
4. Християните. Религиозно-нравствено състояние
Матей Граматик описва планините, които заобикалят София като естествени
защитни крепости.79 Проследявайки внимателно метафората на автора, с пълно
основание би могло да се каже, че през ХVІ в. самият град София е истинска крепост
на православната вяра. Освен високите планини, наоколо има значителен брой
манастири, които ярко контрастират на ориентало-ислямския архитектурен вид на
града. Също така, за разлика от други райони на страната, тук църковните структури
са изключително жизнени. Основание за това ни дават както преките извори
(писмени, архитектурни и художествени), така и добре свършената работа по
охраната на населението от непрекъснатия ислямизационен натиск.
Показателен за духовното утвърждаване на християните в града е и фактът,
че през ХVІ в. (за период от 40 години – от 1515 до 1555 г.) трима мъченици (св.
средата на ХVІ век. – Във: Българският шестнадесети век. С., 1996, с. 165 сл.
74 ЦИАИ, № 1521, л. 149б; Мъчение на Никола Нови Софийски. – СБЛ, т. 4, С., 1986, с. 353.
75 Такива нюанси се откриват и в по-ново време, напр. убиецът на Неврокопския митрополит
Борис през 1948 г. не само е бивш християнин, но и бивш свещеник, предпочел членството в
Комунистическата партия пред свещеническото служение.
76 ЦИАИ, №1521, л. 188а; Мъчение на Никола Нови Софийски. – СБЛ, т. 4, С., 1986, с. 369.
77 Въз основа на сведения от Софийския кадийския регистър Р. Градева прави интересни
заключения за състава на института “свидетели на станалото” и за участието на водача на
тълпата в нея. Вж. Градева, Р. Към въпроса за религиозната атмосфера в Османската империя:
София в средата на ХVІ век. – Във: Българският шестнадесети век. С., 1996, с. 163 сл.
78 Мъчение на Георги Нови Софийски. – СБЛ, т. 4, С., 1986, с. 302.
79 ЦИАИ № 1521, л. 57б; Мъчение на Никола Нови Софийски. – СБЛ, т. 4, С., 1986, с. 316.
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Георги Нови, св. Георги Най-нови и св. Никола Нови) са умъртвени за православната
им вяра. За своята твърдост във вярата и за отказа им да приемат исляма, те са
подложени на най-тежки страдания: първият е изгорен жив пред църквата “Св.
София”, вторият е обесен в центъра на града, а третият е убит с камъни в местността
“Три кладенци”.
По-всяка вероятност броят на пострадалите за вярата в София по това време
не се изчерпва само с тримата известни мъченици. Матей Граматик даво достатъчно
основания да се приеме, че много повече християни са притеснявани и измъчвани за
вярата си. Особено се натрапва моментът, в който св. Никола е затворен в тъмницата.
Както отбелязва книжовникът: “Той вижда вътре множество хора от различни места,
несправедливо насилвани зле чрез различни мъки. Когато божественият Никола видя
техните достойни за удивление беди, облажаваше търпението им и с много сълзи
ставаше подобен на тях, приобщавайки се към техните страдания и скърби, но не
напълно, още повече че не бе се сподобил да му бъде отнет поне един член от
тялото.”80
Също така, характерен белег за будното религиозно съзнание на софиянци е
и сериозната енорийска работа, извършвана от отделните енорийски църкви в града.
Стефан Герлах през 1578 г. споменава за дванадесет действащи църкви с дванадесет
свещеници в София.81 Православната вяра и благочестието на софиянци се поддържа
и от близостта на многобройните околни манастири, разположени както по
Витошките, така и по Старопланинските склонове. Жителите на града имат връзка
със Зографския манастир, Синайския манастир “Св. Екатерина”, Йерусалим и
Рилския манастир.82 В самия град църковното благочестие е на изключително високо
ниво. В тази връзка Матей Граматик пише: “Той (св. Никола, б.м.) стоеше в
Божествените църкви и се радваше от душа, гледайки църковния порядък…” И още:
“Те (софиянци, б.м.) го правят свой съжител и приближен и се надпреварват един
друг в любовта си към него.”83
Големият изследовател академик Иван Снегаров също е впечатлен от
духовното състояние на местната църква. Той отбелязва: “Софийската църква през
разглежданата епоха напомня донякъде на старохристиянското време по религиознонравствения дух на пастири и пасоми. Имало случаи на падение пред съблазните на
мохамеданския живот, но общият религиозно-нравствен дух бил силен.”84 И
действително духовната традиция и християнската памет през изследвания период са
изключително силни. Пример за висока християнска отговорност ни дава св. Никола,
който, изправен пред османския съд, възкликва: “Какво, как и кой може да ме
разлъчи от Христос, моя Бог? Аз съм християнин, син на православни баща и майка,
и с Христовата благодат съм наречен при светото кръщение Никола.”85 От
посочения пример можем да стигнем до извода, че не само църковното благочестие,
но и привързаността към семейството и родовото име създават идентичността на
тогавашния християнин.

80 ЦИАИ, № 1521, л. 143б; Мъчение на Никола Нови Софийски. – СБЛ, т. 4, С., 1986, с. 349.
81 Иречек, К. Стари пътешествия по България. – ПС, кн. VІІ, 1884, с. 119.
82 Динеков, П. Възхвала на старата българска литература. С., 1979, с. 265.
83 ЦИАИ, № 1521, л. 68а; Мъчение на Никола Нови Софийски. – СБЛ, т. 4, С., 1986, с. 322 и
сл.
84 Снегаров, Ив. История на Охридската архиепископия-патриаршия. С., 1995, с. 260.
85 ЦИАИ, № 1521, л. 125а; Мъчение на Никола Нови Софийски. – СБЛ, т. 4, С., 1986, с. 342.
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За картината на религиозно-нравственото състояние на християните в София
могат да бъдат посочени сведения, преди всичко почерпени от местните извори. Така
например, в Житието на св. Никола Нови Софийски се казва: “Жителите наистина са
повече небесни граждани, за които, според апостола, светът е недостоен (Евр.
11:38)… Онази земя се украсява и с всекидневното въздигане и утвърждаване на
пресветите Божествени църкви по целия град и наоколо, надминавайки околните
земи с цялото си съвършенство. Защото в тях непрекъснато се отправя към Господа
Бога славословие, нощно и дневно. Така и великата света Божия и апостолска Църква
сияе сред града, като невеста нагиздена (Пс. 44:15), и застава, красейки се с делото
си, пред своя жених Христос. И призовава чрез пророческите песни: “Украси се
моята красота повече от всяка градина” (Песен 4:1; 7:7) и още “Изнемогнах, о
женише мой, аз от твоята любов” (Песен 2:5). Приела в своята вътрешност, тя пази
честните чудотворни мощи на светия и великия сред царете крал Стефан Милутин и
честните мощи на гореспоменатите мъченици (св. Георги Нови и св. Георги Найнови, б.м.); изпълва се непрестанно с техните благоухания и чудеса; с тях се
украсява, сякаш с някаква величествена църковна утвар, освещава идващите с вяра
при нея. И кое прочее нейно духовно богатство да ви покажа? Достойно е! Защото тя
сияе с преосвещени архиереи и чрез тях пасе своите агнеци на своето пасбище.
Младенците са добре откърмени от нейната гръд, тя непрекъснато кърми с млякото
на духа. И споменатите мъченици тя със своето мляко откърми! Тя привлече към
себе си и апостолския хор – свещеници и клирици. Притежава благоукрасени,
благоговейни и ангеловидни дякони и с тях – непорочни и правоверни четци; ритори,
благоизкусни и целомъдрени; певци и доместици – с целия подобаващ свети клир,
така че ме кара да пригласям на пророк Давид, а с него – и на Господа: “Наистина
дивна е светата Твоя църква” (Пс. 15:3). И още: “Колко са възлюбени твоите жилища,
Господи на силите; копнее и чезне душата ми за двора Господен” (Пс. 83: 1-2).
Такива и подобни неща има в изобилие в града. В околностите пък, както споменах
на ваша милост за онези прекрасни планини, в чието подножие и навътре се намират
немалко пречестни и свети манастири, разположени около цялата тази област,
обиталище на множество иноци, що денем и нощем отслужват непрестанни молитви
и умилостивяват Бога заради нашето невежество; но и по всички села на областта се
редят и се изграждат свети църкви, показващи усърдието, що онези жители имат към
Божията любов. Да кажа накратко – навсякъде се вижда цъфтящо благочестие, което
с всеки изминат ден расте.”86
Картината, която ни представя този обемист текст, е образ на една жива
Църква, на която не липсва нито един елемент от епархийския живот – благодат,
клирици, монаси, дякони, певци, четци, миряни и т.н. От друга страна, Софийската
църква е украсена с манастири и храмове, които са в блестящо състояние –
архитектура, стенописи и утвар. Всичко това (на фона на непрекъснатите
притеснения и ограничения от страна на мюсюлманите) показва още по-ярко
желанието, стремежа и грижата на Софийската църква за спасението на нейните
пасоми.
Най-голямата украса обаче на града и Софийската църква е благочестието на
християните: “Защото жителите на града, едновременно с другите добродетели
прегръщаха и странолюбието и бяха много благоизкусни в него”.87 И още: “Радвай се,
граде София, наистина съименна на премъдростта, защото през последните години
86 ЦИАИ, № 1521, л. 65б; Мъчение на Никола Нови Софийски. – СБЛ, т. 4, С., 1986, с. 320 сл.
87 ЦИАИ, № 1521, л. 68а; Мъчение на Никола Нови Софийски. – СБЛ, т. 4, С., 1986, с. 322 сл.
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такива многозрачни лъчи изтекоха из тебе! Радвай се, граде многокрасен, и за
незнаещите сега откроен много повече за явените мъченичества в тебе с пролятата
кръв на новите мъченици! Радвай се, достоименити граде, защото не само тези, които
откърми с млякото на вярата, но и чужденци и пришълци нахрани с твърдата на вкус
храна на благочестието!”88
В изворите са споменати също имена и смели постъпки на конкретни
личности от софийското население, които помагат на мъчениците за облекчаване на
страданията. Матей Граматик отбелязва имената на Георги и Стефан, които с риск за
живота си се опитват да облекчат страданията на св. Никола в тъмницата.89 От
текстовете прави също впечатление силният църковен дух на софиянци и съзнанието
им за една единна богочовешка общност. Оценявайки високото им нравствено
поведение св. Никола възкликва: “Поздравете Църквата от мое име и нейните
свещенослужители, и целия во Христе събор на православните. Нека те да отправят
молитва за мене, смирения, към щедрия Бог, та множеството ми грехове да не
попречат на доброто вероизповедание”.90
Високото църковно съзнание и нарасналите материални възможности на
софийското българско население са също така фактори, допринасящи за
активизирането и на книжовния живот в града. През ХVI в. в София се съставят
няколко оригинални творби, в които намират пряко отражение както историческите
събития, разтърсили епохата, така и недвусмислено заявените стремежи за верово и
народностно самоопределение и съществуване. В творбите си софийските
книжовници не само отблъскват верско-религиозния натиск и претенции на исляма,
но по същество отстояват и утвърждават настъпателна апологетична позиция,
изтъквайки преимуществата на християнската вяра и на нейните последователи.
Дълго събираната и грижливо утвърждавана духовност в Софийските
манастири, в недалечния Рилски манастир, в по-близки и далечни манастири и
духовни центрове и в самия град София, през разглеждания период вече започва да
излъчва богословие, вяра и твърдост в изповядването на вярата, на които трудно
може да се намери аналог в православния свят от това време. Когато София става
главен град на европейските провинции на Османската империя тази духовност и
вяра започват да се “изнасят”, чрез житията и службите на мъчениците, не само в
останалите части на държавата, но чак и в Русия.91
***
В заключение може да се структурират следните изводи:
1. София постепенно загубва външния си християнски облик и придобива
ориентало-ислямски архитектурен вид. Това е продиктувано от средищното място на
града в Балканските предели на Империята, като седалище на Румелийския
бейлербег.
2. В демографско отношение населението на София непрекъснато се
увеличава. В първата половина на века преобладаващо се увеличават мюсюлманите и
88 ЦИАИ, № 1521, Кратка похвална беседа, л. 216а.
89 ЦИАИ, № 1521, л. 162б; Мъчение на Никола Нови Софийски. – СБЛ, т. 4, С., 1986, с. 358.
90 ЦИАИ, № 1521, л. 170б; Мъчение на Никола Нови Софийски. – СБЛ, т. 4, С., 1986, с. 361.
91 Калиганов, И. Георгий Новый у восточных славян. М., 2000, с. 17-52; Павлова, Р. За рускобългарските контакти през ХV-ХVІ в. – Във: Образ и слово. Юбилеен сборник по случай 60
годишнината на проф. Аксиния Джурова. С., 2004, с. 300 сл.
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съответно намаляват християните. Към края на века този процес е овладян, а в
началото на ХVІІ в. християните постепенно започват да се увеличават.
3. Вследствие на ислямизацията на града мюсюлманите придобиват чувство
на религиозно превъзходство, което често пъти преминава границите на
толерантното съжителство. Често пъти това се предизвиква от новообръщенци в
исляма. През този период шейхът Бали Ефенди и основаната от него школа стават
знаме на утвърждаването на исляма и противопоставянето на християнството в
София.
4. На процесите на ислямизация Църквата реагира с непрекъснатата си
проповед за бдителност по отношение на вярата. Оделотворители на тази църковна
позиция са най-вече мъчениците пострадали в София през този век. Също така, от
сведенията, които ни дават изворите, може да се направи извода, че в София и
Софийско през ХVІ в. съществува жива християнска общност, готова да отстоява
своята вяра и място в османското общество. Сравнена с други части от
православното балканско пространство, местната Църква е много по-жизнена и с поосезателно присъствие сред общността. За това свидетелстват и фактите, че в София
и Софийско има най-много паметници, запазени от ранните векове на османското
владичество. Това са храмове, стенописи и ръкописни сбирки, както и неръкотворни
паметници, оставени от изповедниците и мъчениците за вярата.
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Pavel Pavlov
CHRISTIANITY AND ISLAM IN SOFIA DURING THE XVITH CENTURY
(Religious and demographic problems)
The present article is concentrated on the mutual relationships between Christian
and Moslems in the city of Sofia during the troubled times of the XVI century. The
witnesses of lots of sources draw clearly an ethnic and religious picture and the tendencies
which arise inside it. On such background is outlined the role of the Church and especially
that of the martyrs from Sofia (St. George the Newer, St. George the Newest and St.
Nicolas the New) for overcoming the crisis in the Christian community of that period.
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Небојша Озимић
Ниш - Србија

МЕЛЕНТИЈЕВА БУНА - ДОПРИНОС НИШКОГ
СВЕШТЕНСТВА ГРЧКОМ УСТАНКУ 1821. ГОДИНЕ
Апстракт: Као спонтани одјек устанка у Србији 1804. године, у Грчкој
1821. долази до дизања тзв. Великог грчког устанка, организованог од стране
слободнозидарског друштва ''Филики Хетерија''. Догађаје у Грчкој подржале су
колико су могле околне земље па и поједини градови у поробљеној Србији. Епископ
нишки Мелентије са неколико свештеника и виђенијих људи (прота Стојан Поповић,
поп Ђорђе Цинцар, Младен Овчаревић, бакалин, Голуб Мутавџија, Радисав
Екмеџибаша) покушава да дигне устанак у Нишу али ова акција биа осујећена,
устаници углавном ослобођени а епископ Мелентије и још четворица обешени на
мостову код Тврђаве. Овај догађај нам је познат из дела Милана Ђ. Милићевића
''Краљевина Србија ''. Споменик обешенима, који су одмах након мученичке смрти
сматрани у народу за светитеље, подигао је 1913. епископ нишки Доситеј на месту
где су обешени.
Кључне речи: Грчки устанак, Константина Ипсиланти, Филики Хетерија,
Балканско полуострво, 1821, митрополит Захарије, Призрен, митрополит
Мелентије, Ниш, прота Стојан Поповић, поп Ђорђе Цинцар, Младен
Овчаревић,Голуб Мутавџија, Радисав Екмеџибаша, Хусеин – паше Гаванзоглу, Нишка
буна, свештенство, Милан Ђ.Милићевић, споменик, 1913.,
1. Стање пред устанак
Након српске револуције 1804. и њених каснијих успеха што под Ђорђем
Петровићем, што под Милошем Обреновићем, постало је јасно да ће се и код осталих
народа Балканског полуострва родити идеја за националним ослобођењем од турске
власти. Кнез Милош покушао је да у Србији, уз помоћ Русије, пасивним војним
ставом према Турском царству обезбеди бољу позицију на рачун неиспуњених
обавеза Турске према Србима које су прихваћене Букурешким уговором. У исто
време руски посланик А. К. Строганов почео је код Порте да инсистира на испуњењу
обавеза Турске према Србима (самоуправа Срба, заштићене цркве и црквена имовина
итд.) због чега је из Цариграда препоручивано Марашли Али-паши, београдском
везиру, да према Милошу Обреновићу и осталим Србима буде благонаклон у циљу
добијања самосталности.1 Управо то је и разлог услед кога је Милош инсистирао на
миру у Србији, а што је на делу потврдио убиством Ђорђа Петровића Карађорђа 13.
јула 1817. код места Радовање. Знало се да Карађорђе, који је био лични пријатељ
1 В. Ћоровић, Историја Срба, 1-3, БИГЗ, Београд 1989, књ. 3, 66.
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Константина Ипсилантија, у чијој кући је и уведен у организацију посредством
Ђорђа Олимпије познатијег као капетан Јоргаћ,2 долази у Србију као члан ФИЛИКИ
ХЕТЕРИЈА3 не би ли припремио терен у Србији и поново дигао устанак у Србији
као подршку великом Грчком устанку. У каснијим контактима са хетеристима
Милош је одлучно одбијао званичну помоћ Србије, али је познато да је преко својих
веза у Влашкој дотурао оружје хетеристима.
2. Устанак и његово ширење
Устанак је планиран уз подршку грчких организација у Енглеској и
Сједињеним Америчким Државама и помоћ симпатизера из западне Европе и Русије.
Јован Каподистириа, званичник са Јонских острва који је постао руски министар
спољних послова, означен је као вођа планираног устанка. За почетак устанка узима
се или 6. март 1821 када је Александар Ипсиланти праћен са још неколико грчких
заповедника прешао реку Прут у Румунији, или 23. март, када се устанак отргао
контроли код Каламате на Пелопонезу. Истовремено подизање устанка планирано је
дуж Грчке, укључујући Македонију, Крит и Кипар. Грчки устанак брзо се проширио
са Пелопонеза и Централне Грчке на Егејска острва, Крит и Кипар.
Устанак је захватио најјужније границе Балканског полуострва и унео доста
додатног немира, додатно дестабилизујући доминацију Турског царства на
Балканском полуострву. Појединци, па чак и градови ван Грчке пружили су помоћ
грчким устаницима помажући их на свакојаке начине. Тако је престоница Цинцара
Москопоље претходно два пута тешко страдала од Турака да би треће и дефинитивно
страдање града било извршено 1821. године због помоћи Москопоља грчким
устаницима.
''Напад на Москопоље извршио je полунезависни господар Али-паша
Јањински (1741-1822. г.) са албанским одредима. И порекло поменутог паше je
албанско – из места Тепелини на југу Албаније (околина Берата). До наведене 1821.
године Москопољци су одржавали политичке везе и са ослобођеном Србијом, где je
било њихових исељеника. Куће, трговине и хришћански храмови су порушени, многи
људи поубијани, неки одведени као робље, нарочито жене. Муслимански зулуми над
хришћанима били су грозни''.4
3. Одјеци Грчког устанка и Мелентијева буна
Одговор Турака на догађаје из марта 1821. године био је суров и очекиван.
Тако је у Цариграду обешен цариградски патријарх Григорије са два митрополита и
више десетина епископа, протојереја и свештеника. Српска делегација, која је тих
дана била у Константинопољу ради уређења односа са Портом, била је заробљена и
2 В. Ћоровић, Историја Срба, 3, 65.
3 Philikí Etaireía, основана 1814. у Одеси. Оснивачи су Никола Скуфос из Арте, Емануел
Ксантос са Патмоса и Атанасије Цакалов из Епира. Ксантос је био члан слободнозидарске
ложе у Лефкади. До Грчког устанка ова слободнозидарска организација првенствено грчких
родољуба имала је хиљаду чланова. Од грчких издања која се баве проблемом Филики
хетерије видети T. Vournas, Friendly Society: her illegal organisational and persecution by the
foreigners, Tolides Bros, Athens, 1982; I. Kordatos, Rigas Feraios and Balkan Federation, Athens,
1974; E.Xanthos, Memoirs for the Friendly Society,Vergina, Athens, 1996.
4 Ј. Ф. Трифуноски, Москопоље - уништена хришћанска варош у Албанији, СТАНОВНИШТВО
СЛОВЕНСКОГ ПОРЕКЛА У АЛБАНИЈИ, Цетиње 1990, 232.
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затворена иако је било познато да кнез Милош није инспиратор нити помагач Грчког
устанка.5 Овај корак Порте да се објаснити страхом од општег антитурског покрета
на Балканском полуострву који би могле да иницирају, поред Србије, пробуђене
Грчка и Влашка због великих почетних успеха устаника. Због тога се Порта одлучила
на хапшења и погубљења више стотина виђенијих народних представника, угледних
људи, а нарочито свештеника.6
Турци су ухватили и затворили ''у најдубљу тамницу града призренског''
митрополита призренског Захарију са следећим свештеницима : Илија, поп Коча, поп
Јован Бјелопољац и поп Сава Подгоричанин. Сви они требало је да буду обешени
због подршке грчким устаницима. Како нас обавештава Поповић, ''преостали Срби и
свештеници умоле тадашњег пашу силеџију Махмуда, те пристане на откуп од 45.000
гроша и паша, држећи још три недеље митрополита у тамници, пусти га болна и
испребијена, са још тројицом једва живих Срба из тамнице''.7 Како сазнајемо,
митрополит Захарија је, после дуге и тешке болести, умро у манастиру Дечани 1827.8
Судбину митрополита Захарије није доживео митрополит Мелентије и
неколико виђенијих свештеника, који су обешени због давања подршке Грчком
устанку. Како је Порта дуго времена сумњала да су нишки Срби и малобројни Грци
и Цинцари, углавном свештеници или трговци, стожер помоћи која из Србије доспева
грчким устаницима, тако је и послала Хусеин-пашу Галванзоглуа са пет хиљада
војника9 да пази на политичка кретања у Србији кнеза Милоша Обреновића.10
О митрополиту Мелентију зна се релативно мало. Први и нама једини
познати пут до своје смрти спомиње се 1815. године поводом сједињења Нишавске
и Нишке епархије11 док је период између ова два датума остао обавијен тамом. Исто
тако, ни извори о самом устанку нису бројни због његове конспиративности. Данас
нама познати извори јесу писмо упућено кнезу Милосаву Здравковићу у Свилајнац
17/30. маја 1821. од Милутина Савића из села Бигренице код Ћуприје. У писму
Милутин Савић наводи ''да смо ми вама ради нишевачку буну што је било од пре
писали, али опет јављамо да су Али-пашу, Екмечи-башу посекли и владику и неко: 7
људи побити и има их јоште у затвору и сада леже''.12
Други извор јесте писмо самог Хусеин-паше Гаванзоглуа београдском
везиру Марашли Али-паши13 у коме, поред осталог, наводи:
5 В. Ћоровић, Историја Срба, 3, 67. Положај чланова делегације нагло се погоршао након
неуспелих руских посредовања код Порте у корист Грка и одласком Строганова из
Константинопоља.
6 В. Стојанчевић, Друштвени и економски положај Срба у време грчког устанка, ИСТОРИЈА
СРПСКОГ НАРОДА V/1, (треће издање) СКЗ, Београд 2000, 233.
7 М. И. Поповић, Историјска улога Српске цркве у чувању народности и стварању државе,
Београд 1933, 119.
8 М. И. Поповић, Историјска улога Српске цркве ..., 120.
9 Број активних учесника у овом устанку прилично је несигуран. Када је турска војска у
питању, већина савремених историчара сматра да је војска Хусеин-пашу Галванзоглуа
бројала око 5000 док М. Ђ. Милићевић наводи број од 8000 војника, број српских учесника у
припремању побуне, зависно од извора, варира од 200 до 2000 људи. Ми смо се у овом тексту
определили за оне бројеве који су чешћи у историјској литератури.
10 В. Стојанчевић, Друштвени и економски положај Срба у време грчког устанка, 233.
11 епископ Сава (Вуковић), Српски јерарси од IX до XX века, ЕВРО-Београд, УнирексПодгорица, Каленић- Крагујевац, 1996, 313.
12 АС, збирка Мите Поповића, бр. 2770.
13 Ово писмо пронашао је српски етнолог и академик Глиша Елезовић у Народној библиотеци
у Београду 1930. године, превео га, искоментарисао и објавио превод у раду под називом
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''Пређашњи мухафис∗ Ниша Али-паша, не хотећи да мирује, начинио је
савез са нишким митрополитом па је потајно ноћу одржавао састанке и кројио
планове да, сачувај Боже, истреби народ муслимански у Нишу и на тај начин да
високој Царској влади и Вечном царству натури на врат једну велику бригу. Пошто
сам најсавесније испитао ствар, погубљени су поменути паша, речени митрополит,
двојица свештеника и два ћафира,∗∗ који су били утицајни људи у вароши.
Пошто су због тога погубљени, њихова тела, што су у зло била огрезла,
склоњена су са лица земље. Одсечена глава поменутога паше послата је на врело
правде. ∗∗∗ ''14
Пре него што пређемо на трећи и последњи извор – опис Милана Ђ.
Милићевића, покушаћемо да реконструишемо след догађаја на основу ова два писма.
Врло значајан податак из писма Милутина Савића јесте последњи део
последње реченице који гласи ''има их јоште у затвору и сада леже,'' што говори у
прилог касније утврђеној чињеници да је у организацију устанка било активно
укључено око 2000 учесника. Овај број није мали уколико се има у виду да су
чланови покрета (свештеници, трговци и занатлије) успоставили везу са Лесковцем,
Врањем, Власотинцем и Пиротом како би се и ова места истовремено укључила у
побуну.15 Са своје стране, митрополит Мелентије, иначе грчког порекла, успео је да,
највероватније новцем, придобије наклоност Али-паше при чему овом другом
свакако није био крајњи циљ ''да истреби народ муслимански у Нишу и на тај начин
високој Царској влади и Вечном царству натури на врат једну велику бригу'' за шта
га оптужује Хусеин-паша Гаванзоглу у писму.
Ево сведочанства Милана Ђ. Милићевића, који о овом догађају пише пола
столећа након самог догађаја описујући период привођења Мелентија и другова, као
и опис извршења смртне казне над митрополитом Мелентијем и осталим оптеним
побуњеницима:
''Када дође и смести се у граду, (Хусеин-паша Гаванзоглу, Н.О.) одмах
заповеди те се погуби Али-паша, дотадашњи нишки заповедник. (...) Иза тога дозва
он владику Мелентија, проту Стојана, попа Ђорђа, Младена, Голуба, Радисава и око
200 других Нишевљана. Намера се није крила: ваљало је народ застрашити да одбаци
мисао о устанку; а да би се то урадило, ваљало је да неколико првих људи плате
главом. У том страшном часу нађе се пријатеља који владици Мелентију и проти
Стојану понудише прилику да утеку. На ту понуду владика одговори: -Нећемо! Боље
је да страдамо нас двојица, него толики народ због нас двојице. Једном се мора
умрети!''16
Према Милићевићу, другог дана иза Св. Тројице сви су затворени да би већ
наредног били обешени на нишком мосту они који су од стране Турака означени као
вође целог покрета – митрополит Мелентије, прота Стојан Поповић, поп Ђорђе
Цинцар, Младен Овчаревић, бакалин, Голуб Мутавџија и Радисав Екмеџибаша.
Накнадним утврђивањем испоставило се да је Младен Овчаревић турска жртва, али
Нишки мученици из 1821, према подацима за нашу историју, Политика, 3. новембар 1930.
∗ заповедник града
∗∗ ћафир - неверник
∗∗∗ Константинопољ
14 Б. Андрејевић, Револуционарна делатност тајне нишке организације против Турака 1821,
Лесковачки зборник, XI, Лесковац 1975, 121-122.
15 Б. Андрејевић, Споменици Ниша, (2. издање), Просвета, Ниш, 1996, 89.
16 М. Ђ. Милићевић, Краљевина Србија, Београд 1884, 66.
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из устанка 1860,17 из чега произилази да је тог 13/26. јуна 1821. обешено наведених
пет особа без Младена Овчаревића, чије се име касније нашло на заједничком
споменику.
Сам чин егзекуције Милићевић описује према казивањима очевидаца на
следећи начин:
''Владика је ишао напред, за њим прота Стојан, па за протом ова четворица.
Сви беху ведри, мирни, озбиљни, као да иду на какву религиозну свечаност...
Владика узе свој конопац, прекрсти се, трипут га благослови па, наденувши сам себи
замку на врат, рече: - Сад, синци, вуците!
За трен ока владика, мученик, беше високо у ваздуху!
Прота Стојан под вешалима рече:
- Не може се сав народ повешати. Само да не чује Јела (његова сестра. М. Ђ.
М.) док не издахнем!
И остала четворица умреше тако спокојно, тако јуначки да извршилац те
крваве пресуде рече:
- Јазук (штета, Н.О.) што нису муслимани!''18
Обешени су висили на вешалима три дана након чега су турске власти,
сматрајући да је постигнут жељени ефекат у народу, дозволиле родбинама да свака
свога скине и укопа тако да је митрополит Мелентије укопан одвојено. Касније су
његове кости извађене и чуване у једном ћивоту у нишкој малој Саборној цркви да
би потом биле сахрањене у гробу епископа нишког Григорија, северно од олтара.19
Недуго после укопа, у народу се утврдио светитељски култ Мелентија и његових
другова.
Када је 1913. године Ниш прослављао 35 година од ослобођења Ниша и
1600. годишњицу Миланског едикта, епископ нишки Доситеј иницирао је подизање
споменика нишким жртвама из 1821. године. На споменику је записано: '' 1821.1913. – Епископу нишком Мелентију, проти Стојану, свештенику Ђорђу и грађанима
нишким: Младену, Голубу и Радисаву који су на овоме месту обешени, те мучки
пострадаше за велику српску идеју – ослобођење – подиже овај споменик епископ
нишки Доситеј са целокупним свештенством града Ниша''.20 Због изградње кеја
поред Нишаве, споменик је био измештен у нишку Тврђаву од 1959. до 1990, када је
враћен на првобитно место, на коме је и данас.

17 Б. Андрејевић, Извори из 19. века о Нишу у доба Турака и у првим годинама после
ослобођења, Нишки зборник, 5, Ниш 1978, 17.
18 М. Ђ. Милићевић, Краљевина Србија, 67.
19 М. Ђ. Милићевић, Краљевина Србија, 34.
20 Б. Андрејевић, Споменици Ниша, 89.
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Nebojša Ozmić
L’ INSURRECTION DE MELENTIJE ET LA CONTRIBUTION DU CLERGÉ DE
NIŠ AU SOULÈVEMENT GREC DE 1821
Comme un écho spontané de l’insurrection de 1804 en Serbie éclate, en 1821, le
dit grand soulèvement grec organisé par l’association des maçons libres „Filiki Heterija“.
Les pays environnants et même quelques villes de Serbie soumise soutinrent dans la
mesure du possible les événements de Grèce. L’évêque de Niš Melentije avec des
ecclésiastiques et notables (prota Stojan Popović, pope Djordje Cincar, Mladen Ovčarević,
épicier, Golub Mutavdžija, Radisav Ekmedžibaša) essayèrent de faire éclater un
soulèvement à Niš mais leur action échoua, presque tous les participants furent libérés, sauf
l’évêque Melentije qui fut pendu sur le pont près de la Foretersse avec quatre participants.
Cet événement nous est connu grâce à l’oeuvre de Milan Dj. Milićević „Royaume Serbe“
(Kraljevina Srbija). Le monumenents aux pendus, dès leur mort considérés par le pleupe
comme des saints, fut érigé en 1913 par évêque de Niš Dositej.
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DUBROVA^KI DOBROTVOR BO@O BO[KOVI] I
PODIZAWE SABORNOG HRAMA U DUBROVNIKU
Апстракт: После формирања Православне црквене општине у Дубровнику
1790. године, до краја 19. века подигнуте су три цркве: Црква св. Ђурђа на Посату,
Црква св. Арханђела на Бонинову и Црква св. Благовештења у Граду. Током подизања
Благовештењског храма, посебно се својим залагањем истакао дубровачки трговац
и поседник Божо Бошковић. У раду су наведена нека од његових писама која је
током градње цркве, у периоду 1865-1877, упућивао црквеним и државним властима
и великодостојницима, као и бројним савременицима од којих је у име Православне
црквене општине тражио неопходну помоћ.
Кључне речи: Српска православна црквена општина, Црква св.
Благовештења, Божо Бошковић, Дубровник.
Institucija dobrotvora u srpskoj istoriji zna~ajno je i presudno
uticala ne samo na fizi~ki opstanak na{eg naroda nego i na o~uvawe wegovog
nacionalnog bi}a. Ne samo svojim zave{tawima nego i svojim radom tokom
`ivota, znameniti srpski dobrotvori obezbedili su sebi zna~ajno mesto me|u
velikanima, naporedo sa kulturnim i politi~kim poslenicima. Me|utim,
neumitno vreme i previ{e `iva savremena de{avawa ~esto uspevaju da zametnu
tragove wihovih sjajnih dela.
Bo`o Bo{kovi} (1815-1879)1, trgovac i posednik dubrova~ki, jedan je u
nizu zaboravqenih srpskih dobrotvora.
B. Bo{kovi}, рођен у Дубровнику, kao i ve}i broj Srba pravoslavaca
koji su se u devetnaestom veku na{li u Граду, poti~e iz Hercegovine. Otac
Vasiq, poreklom iz Trebiwa, u Dubrovniku je dr`ao kroja~ku radwu i tu se i
o`enio devojkom iz najotmenije pravoslavne дубровачке porodice Petrovi},
Anom2. Porodica je imala dva sina i tri k}eri. Niko i Bo`o su svoj `ivot
proveli u Dubrovniku, dok je Marija bila udata za tr{}anskog posednika i
trgovca Aleksandra Opui}a.
Bo`o Bo{kovi} se nije posebno obrazovao, nego se posvetio trgovini.
Najpre je trgovao po дубровачком Taboru, sa Hercegovcima, da bi kasnije radio
i u tu|im radwama. Затим je otvorio i svoju radwu, koja je bila vrlo uspe{na:
"Svojom umjetno{}u, svojim veselim i qubaznim do~ekivawem, svojom
uslu`no{}u, svojim svakovrsnim ponudama i poslasticama umjeo je svakoga
o~arati, i na svoju trgovinu navratiti, da su se sva prva gospoda ne samo
1 Znameniti Srbi XIX veka, priredio Andra Gavrilovi}, god. III, svezak I, Zagreb, 1904,
7.
2 \or|e Nikolajevi}, @ivotopis i dobro~instva Bo`a Bo{kovi}a, Zadar, 1880, 6.
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gradska nego i izvawska, imaju}i u wega povjerewe, kod wega slu`ila", opisuje
trgova~ko ume}e Bo{kovi}a wegov `ivotopisac, и наставља: "On je najfinije
stvari za jelo i pi}e u svoju butigu i magazine nabavqao iz Francuske,
Italije, \ermanije, i drugih strana. Brodovi francuski, engleski, ruski,
austrijanski koji su vi{e dana i vi{e puta u prostranom pristani{tu Gru`u
zastajivali, na hrpe su jela i pi}a iz wegove butige odnosili, i sve zlatnim i
gotovim novcem ispla}ivali3".
Posle `enidbe sa Teodorom Puticom, 1857, i verovatno uz pomo} tasta
Trifona, Tripka, trgovca, a u saradwi sa bratom Nikom, Bo`o je pro{irio
svoju trgovinu, trguju}i `itom i bra{nom na veliko, као и, kako to ka`e
Nikolajevi}, upustiv{i se "u morsku radwu s brodovima".
Bo`o Bo{kovi} je u skladu sa ovim svojim statusom imao i zna~ajno
mesto u ostalim dru{tvenim, verskim i kulturnim vidovima savremenog
dubrova~kog `ivota. On u~estvuje u svim javnim i korisnim poslovima
Dubrovnika: u op{tinskoj upravi, trgova~koj komori, pomorskoм dru{tvu. On
je ~inio priloge i po hercegova~kim manastirima, a postoji i dokument kojim
mu se mitropolit srpski Mihail zahvaquje za prilog crkvi Ru`ici у
Београду4. Wegovom zaslugom oslobo|eni su iz turskog ropstva u Africi bra}a
Petrovi}i, Jovo i kasniji mitropolit mostarski Serafim, kao i mitropolit
Leontije. Nevoqe Srba u Hercegovini, tokom ustanka 1875-1878, izazvale su
brojne akcije pomo}i: Божо је ugledan ~lan Dubrova~kog odbora za pomagawe
ustanika5, док је Teodora Bo{kovi}, sa Odborom госпођа, slala molbe {irom
na{ih krajeva za pomo}, на које су се сvojim prilozima одазвали darodavci iz
Trsta, Be~a, Beograda, [apca.
Bo{kovi}i su поседовали veliku ku}u na Pilama, koja je bila vrlo
gostoqubiva. U woj se govorilo, sem srpskog, italijanski i francuski, a po
potrebi i nema~ki језик. Bo{kovi}i su bili doma}ini uglednim gostima:
episkop je odsedao kod wih, kao и austrijski general baron Stefan Jovanovi}.
Srpski politi~ari, tako|e, a me|u wima Filip Hristi}, zatim Jovan Risti},
kao i Belimarkovi}, Le{janin, Horvatovi}. Od Rusa, Bo{kovi}i su ugostili
kwaza Dolgorukog, koji je bio na putu za Crnu Goru6.
I Bo{kovi}i su bili rado дочекивани: u Srbiji je 1869, kada ju je
posetio, Божо био primqen na dvoru, kod kneza7, gde je prire|en ru~ak.
Po smrti Bo`a Bo{kovi}a, wegovi naslednici, `ena i brat Niko,
ostvarili su wegovu `equ i osnovali Жensku закладну {kolu Божо Бошковић,
koja je otvorena 1880.
Bo`o Bo{kovi}, wegova porodica i familija, obele`ile su dobar deo
друге половине dubrova~kog devetnaestog veka. Најзначајнија његова улога је у
подизању Благовештењског храма у Дубровнику.
Наиме, од 1865. Bo{kovi} je i ~lan crkvenog tutorstva, najve}im
vremenom wegov predsednik ali i najagilniji u radu. Najzna~ajniji posao koji
je obavqen u doba od 1865. do 1877. bio je podizawe Sabornog hrama u
3 Isto, 8.
4 Исто, 16.
5 Радослав Петровић, Дјеловање Дубровачког одбора за помагање херцеговачких устаника
1875-1878, "Годишњак Историјског друштва Босне и Херцеговине, X, 1959, 221-245.
6 \. Nikolajevi}, @ivotopis i dobro~instva..., 9.
7 Isto, 26.
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Dubrovniku, u ~emu je Bo`o Bo{kovi} aktivno u~estvovao.
Posle dozvole vlasti da Srbi pravoslavci mogu u Gradu da podignu
svoju crkvu, која је добијена 1839. године8, dugo se nije ni{ta u tom pogledu
radilo, do inicijative Bo`a Bo{kovi}a9.
Потребу гradwе nove crkve, uz dve postoje}e, Bo{kovi} ovako
obja{wava episkopu Stefanu Kne`evi}u u pismu od 2. marta 1865: "Op{testvo
na{e na liepom glasu, daleko ~uveno, i ne nedostojno, Op{testvo na{e nema
hrama u kom da se Bogu moli, ve} jadni i zbijeni u maloj ku}ici koja ni
prilike od crkve nema moramo, stoja}i pri slu`bi Bo`ijoj ne vide}i ni
oltara ni sve{tenika na wemu, osim desetak qudi koji sprijeda stoje, niti nam
du{a mo`e nasla|ivati se blagolepijem pravoslavne crkve na{e. Ne}u da vam
spomiwem trud koji svaki od nas podnijeti mora dok samo do crkve do|e: leti
strahovitu pripeku sun~anu, zimi vetrove, da`d i grad; ne}u da vam spomiwem
{to sad oko crkve na{ih familija nema kao u prva vremena, nego je sve
unaokolo opustelo; ne}u da spomiwem kako nam svakome lice crvenilom
pokrije se kad nam inostranac u crkvu u|e. No strah me obuzima da }e mnogi
ako crkva ovako ostane, s vremenom zbog tih nezgoda slabije crkvu pohoditi,
dakle i u qubavi i u dosada{woj revnosti k crkvi malaksati, i
indiferentizmom koji je svuda osim nas zavladao, oku`iti se. Jadno je stawe
na{e u tom pogledu, jadnije nego igde u monarhiji celoj. Osim svih jada i
nezgoda koje trpeti moramo i koje izbrojati predugo bi bilo, svakog praznika
po jednog ili dvojicu zbog prevelike tesno}e, pare qudske, tamjana i sve}a, na
polumrtve iznositi moramo. A {to je najjadnije, svaki dan gledamo kad }e se
crkva na nas strovaliti i sviju nas pritisnuti. Jadi su na{i do krajnosti
do{li i vaqa: ili da sasvijem bez crkve ostanemo - onu na Boninovu ne
ra~unajte - ili da novu gradimo, i to ~as prije..."
Pi{u}i knezu Mihailu Обреновићу у Београд aprila 1866, Bo`o
Bo{kovi} istorijski prikazuje досељавање и даљи живот pravoslavaca у
Дубровнику: "Quto varvarstvo tursko, koje vazda a osobito u drugoj polovini
pro{log veka protiv mirnih posledovateqa Hristovih u Hercegovini
besnija{e, prinudi mnoge srpske porodice milo svoje ota~astvo ostaviti i
kojekuda po svetu razi}i se, te tako nekи i u Dubrovnik pod zakriqe onda{we
republike dobego{e.
Ovde stari na{i dosta slobode u trgovini i `ivotarewu na|o{e, ali
najmilije srpskom srcu slobode - slobode vr{ewa verozakona svoga nimalo ne
ima{e; o crkvi i sve{teniku me|u wima ni spomena biti ne moga{e. Tek pri
koncu pro{log stole}a, posredovawem vlade ruske, dopu{teno bi na{ima
crkvu sebi na~initi, ali nipo{to u gradu. Oni tad kupi{e iznad grada
Dubrovnika, na podno`ju brda Sr|a, jednu ku}icu, koja godine 1800. bi u crkvu
pretvorena i osve{tana. Ovo je i do dana dana{weg na{a parohijalna crkva na crkvu ni nalik, na nezgodnom polo`aju, malahna, uska i sru{iti se
8 Раде Вукомановић, Дубровник, "Срби и православље у Далмацији и Дубровнику", Загреб,
1971, 84.
9 U radu су citirani dokumentи, pisma i obra}awa из Архива Српске православне цркве у
Дубровнику. Ове списе је као пошиљалац uglavnom potpisivao predsednik Tutorstva
дубровачке црквене општине Bo`o Bo{kovi}, u svoje ime, a ~e{}e u ime Tutorstva.
Mi{qewa smo da su ova pisma u znatnoj meri одраз wegovih li~nih stavova, po{to se
zna~ajno razlikuju od onih iz kasnijih vremena, pa ih i tretiramo kao autorska.
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gotova..."
O ranijem te{kom stawu Dubrov~ani }e svom sunarodniku i ovako
pisati 12/23. marta 1867: "...Kad su pravoslavni Srbi ispod te{kog jarma
turskog be`ali i u Dubrovnik selili se, da sa~uvaju vi{e svetiwu vjerozakona
praotaca svojih, nego `ivot svoj, jer im obnemilio bija{e, nadali su se da }e u
ovom na glasu izobra`enom gradu odahnuti i barem svetoga zakona svog
u`ivati. Ali kako su se u toj nadi prevarili, kakva su progonstva od onda{we
vlade i od fanati~nog naroda podnositi morali, suvi{no bi bilo ovde
navoditi, jer i vi ste, plemeniti Gospodine, svu pakosnu zlo}u kivnijeh vjere
na{e neprijateqa svojim o~ima vidjeli, sami sobom iskusili i zajedno s
bra}om svojom pretrpjeli..."
Me|utim, пошто су наступила boqa vremena и указале се могућности за
подизање нове цркве, тutorstvo se ovako obra}a srpskom knezu: "No tek {to
zraka verozakonske slobode ove krajeve obasja, prva misao male op{tine bi
novi hram slavi Bo`joj u sred grada podignuti, у koji bi ne samo `iteqi
sabrati se mogli, no i ona tu`na bra}a na{a koja iz obli`wih mesta
pograni~ne Hercegovine o velikim praznicima u Dubrovnik silaze da u
verozakonu i milini slave i divote crkovne utehu i olak{awe svojim jadima
na|u koje od svireposti i ne~ove~nosti svojih zlotvora i ugnetiteqa Turaka
podnose i trpe..."
Bo`o Bo{kovi} je svojom poslovnom ume{no{}u uspeo da kupi zgradu
u Gradu, pod imenom Stari teatar, koju je bio spreman ustupiti Crkvenoj
op{tini za gradwu hrama. O tome on pi{e episkopu: "O tom poslu dan sam za
no}..., mislio sam gde bi mesto pristojno na{ao. Moja je `eqa bila na Pilama,
ali tu pod nikakve novce mesta na}i nije mogu}e. Bog se smilova, te u Gradu na
najlep{em mestu, jedna od najprostranijih ku}a, sasvim izolirana, mora{e se
prodati, a to je Teatar stari, uprav prema ku}i crkvenoj. ^im sam obznao da }e
se ta ku}a prodati, odmah sam za~eo misao da ju za crkvu kupim. Koliko sam oko
toga nastojao, truda i glavoboqe imao, iskazati vam ne mogu. A {to je najvi{e,
morao sam tu nameru moju u najve}oj tajnosti dr`ati, er da se bude obznala
namera moja, nikako je kupiti ne bi mi dali. Ele Bog blagoslovi moj trud, i ja
Teatar onomadne kupih. Kako Op{testvu na{em to do znawa do|e, odma svi
doma}ini pismeno Tutorstvo zamoli{e da re~enu ku}u na ra~un crkve na{e od
mene kupi, i da od iste ku}e crkvu postarati se na~ini. Tutorstvo }e dakle ovu
kojdan ku}u kupiti i doti~ni kontrakt V.V. na odobrewe poslati..."
Poslovi su se dobro odvijali, kako pi{e B. Bo{kovi} u maju 1867:
"Poznato vam je da smo prekolani kupili Stari teatar, s namerom da ga
obalimo i na onom mestu crkvu na~inimo. Tu kupovinu na{u vlada bija{e
odobrila. Kad smo preko Konzistorije poslali bili Namjesni{tvu na
potvr|ewe, preuzvi{eni g. Mamula u punoj sjednici rekao je konsilerima - ne
treba tu potanko sve forme istra`ivati, ja poznajem dobro Bo{kovi}a, to
vaqa odobriti. Tako je i bilo, i kroz malo dana dobili smo kontrakt natrag
odobren i potvr|en. Od milosti carske dobili smo na tu svrhu znatnu sumu
novaca. Car Maksimilijan poslao nam je tako|e 500 fiorina. Me|u bratstvom
skupilo se preko 10000 fiorina, a skupi}e se jo{ nekoliko. Gospodin
Milakovi} obe}ao je lijepu pomo}, koju }e dati ~im se polo`i osnov crkvi..."
Me|utim, bilo je problema i sa tom ku}om, kako pi{e B. Bo{kovi}
prijatequ 18/29. maja 1867: "Ele sve je ispravno bilo da se radwa zapo~ne. Ali
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kako je Stari teatar odvi{e {irok a kratak, kra}i nego crkva na Boninovu,
tako sam ja pitao na{ega podestata i neke asesure, moje drugove, bi li nam
dopustili da nastavimo nikiju od oltara ondje gde su vrata od ulaska u Teatar
prema Puhijerinoj ku}i, budu}i bi nam crkva ostala, kao {to rekoh, prem
kratka bez nikije, a ta nikija zauzimala bi dvije noge prostora u ulici ispred
same na{e ku}e. Podestat i svi ostali reko{e da }e nam dati, ako nam slu`i, i
sav komad ulice do na{e ku}e. Ja iza toga, kao predstavnik tutorstva, podnesem
tip nove crkve Komuni s molbom da nam ga odobri. Administracija Komune, to
jest Podestat i svi asesuri, odmah u dr`anoj sjednici odobri{e na{ tip, samo
reko{e da radi forme treba sazvati sav konsil da ga pregleda i odobri.
Komuna iza toga odredi dan za konsil, ali na{i po{teni prijateqi me|utijem
ispod vode buni{e pu~inu i nagovara{e konsilare da nam se protive. Na
ure~eni dan konsil se ne skupi, odre|en bude, dakle, drugi dan, ni tad ne
do|o{e konsileri; najposle tre}i put sasta{e se, ali tad mene i Milo{a
iskqu~i{e budu}i smo tutori, a tad ne osta zakonit broj da bi se moglo
vije}ati i ne svr{i se ni{ta. Nakon nekog vremena, eto ti s Komune povra}a
se istanca i tip i odgovara nam se da nam se ne mo`e dopustiti da se izvan
na{ijeh granica na {tetu komunalnu pru`amo, pozivaju}i nas u isto doba da
preina~en tip podnesemo. Mi se okanimo nikije, bez we podnesemo opet tip
Komuni. Posle dugog otezawa, Komuna odgovori da je konsil tip pregledao i
na{ao da koloni i ornati koji bi imali biti na pro~equ crkve izlaze preko
na{eg temeqa stopu i po na ulicu, i da nam se to ne mo`e nikao dopustiti,
nego da se dr`imo strogо na{ih granica. Mi, dakle, takvu crkvu imati ne
mo`emo kakvu bi `eleli i kakvu bi velike `rtve op{testva ovoga iziskivale.
Potu`ili smo se usmeno g. goveranaturu, wemu je to vrlo `ao bilo, ali ne
mo`e ni on s tu|om imovinom raspolagati. Нama nije drugo ostalo, nego
~ekati dok nam s vremenom prili~nije mjesto iza|e. Zahvale}i Bogu nijesmo
dugo ~ekali, sre}a nas poslu`i te nam ispade prekrasno mjesto i polo`aj
kakvo nam nigda ni u snu prikazati se nije moglo..."
Stoga su se morali promeniti planovi, што, међутим, не обесхрабрује Б.
Бошковића и туторство: "Kupismo kao {to vam napred rekoh, Gondoline ku}e s
|ardinom. Ali ni ovde ne bi mogli imati ono {to `elimo bez Puti~ine ku}e.
Stoga nazad 15 dana, sazvah doma}ine i predstavih im kako stoje na{e stvari.
Na to moj {ura Niko10 predlo`i da }e on za qubav svoje crkve rado ustupiti
op{testvu svoju ku}u u gradu, ako mu op{testvo u zamenu da onu {to je u
Puhijera kupilo. Doma}ini s najve}om rado{}u jednoglasno primi{e taj
predlog, a mene ovlasti{e da s Gondolom odmah kontrakt sklopim. Protokol
bi odmah sastavqen i svi doma}ini se potpisa{e. U isti dan sti`e nam od
moga zeta Lesa11 telegram u kom javqa da }e on dati crkvi u pomo} 3000
fiorina, a [kuqevi} druge tri ako obiteno re~eno mesto u Gondole kupi,
ina~e ni{ta..."
Za gradwu hrama je anga`ovan prota Andrija Peri{i}. Me|utim,
tokom zasnivawa crkve, pojavili su se neo~ekivani problemi - usled
podzemnih voda koje su prodirale, temeqi su morali biti podignuti na
stubove, {to je iziskivalo dodatne tro{kove.
10 Нико Путица.
11 Александар Опуић.
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Tutorstvo, sa Bo{kovi}em na ~elu, obra}a se, izme|u ostalog i
Ni}iforu Du~i}u, koga ovla{}uje da u Beogradu i u Srbiji prikupqa priloge
za hram: "Dragi na{ ro|a~e, ... kod tamo{wih velika{a i kod mladoga Kneza
dobrovoqne priloge skupqati. Mi se nadamo da }ete se Vi i za qubav na{u, i
za qubav ove Op{tine, a najvi{e za qubav jadne na{e bra}e Hercegovaca, koji
su svaki dan u Dubrovniku, koji djecu svoju u Dubrovnik na vaspitawe {aqu i
koji o praznicima na bogomoqu i na ispovijed dohode i u velikom broju djecu
svoju na kr{tewe donose, ovoga posla rado primiti...
Кad je na{ paroh u slavu svom zavikao: Slava spomenu i imenu velikog
dobrotvora hrama ovoga, nepre`aqenog, nikad nezaboravqenoga prvoga
Srbina, bla`enopo~iv{ega kneza Mihaila Obrenovi}a III, sav je narod, kao iz
jednog grla, tri puta uskliknuo: slava, a vjerujte mi da su se pri izgovoru tijeh
rije~i mnoge suze sa sve{tenom vodicom u osnovi pomije{ale. Uzdamo se u
Boga da }emo u novom hramu, ako Bog da te bratska pomo} do|e, ovoga idu}eg
qeta dovr{iti - radosnijem srcem uskliknuti: @ivio knez Milan Obrenovi}
IV! Uzdamo se tako|e da }emo radost imati i Vas u prvom pravoslavnom hramu u
Dubrovniku vidjeti gdje nas kao arhijerej blagoslovite..."
Bo{kovi}, kako bele`i zapisni~ar sednice tutorstva 5/17. novembra
1870, ovako hrabri doma}ine suo~ene sa neo~ekivanim neprilikama u gradwi:
"Dok bude take dobre voqe me|u bra}om, ne treba da se stra{imo ni oskudice
ni zaprijeka nikakvih, zaprijeka smo imali i premnogo, ali smo ih, Bogu
hvala, nadvladali; sada nam je oskudica na vratu, oskudicom se borimo, ali
}emo, ako Bog da, i wu savladati, ako svi slo`no svojski uznastojimo..."
Me|utim, uz sve te{ko}e, poslovi se uspe{no obavqaju, tako da
tutorstvo telegramom od 19. juna 1871. obave{tava episkopa Gerasima
Petranovi}a da je osve{talo temeqe hrama u Dubrovniku. Istu radosnu vest
saop{tava i namesniku Gavrilu Rodi}u 6. jula, mole}i za pomo}: "...Pobo`nim
duhom di{u}i, pravoslavna op{tina ova od nazad mnogo godina neumorno
nastoji kako bi u unutra{wosti grada ovog Parohijalnu crkvu podigla. Ne
imaju}i drugih sredstava da ovu pobo`nu namjeru u djelo privede, prinu|ena bi
iskati pomo} u bra}e svoje koja joj se odazva{e dobrovoqnim prilozima ne
mjere}i snagu svoju, niti `ale}i `rtava - prite~e tako|e k milosti
Preuzmno`itog Cara i Kraqa Svoga koji se udostoji premilostivo darovati
za ovu svetu stvar 3000 fiorina.
Dobiv{i od vi{e vlasti dopu{tewe zidawa crkve, morade potro{iti
neki dio od tako skupqenih novaca na kupovinu zemqi{ta na kom bi se nova
crkva podignuti imala, a {to osta, odredi za zidawe. Ali ono ufawe - koje
bija{e rado{}u ispunilo srca pobo`nih prilo`nika da }e naskoro skupiti se
u novu crkvu i svoju toplu zahvalnost Vi{wemu prinijeti {to su im se `eqe
ispunile, gotovo i{~ezava, jer u doba kad prora~un za gra|evinu bija{e
u~iwen, bi u istom izostavqena jedna okolnost koju niko nije mogao
predvidjeti, to jest da }e se u osnovu voda na}i. Ali po{to je ta nezgoda
prispjela i prouzrokovala tro{ak nepredvi|eni od preko 20.000 fiorina,
dolepotpisani predstavnici za gra|evinu nove crkve smatraju za svoju du`nost
upotrebiti sva ona sredstva koja su u wihovom mogu}stvu da bi se zle
posqedice takove nezgode odale~ili. A po ~em bi svaki napor radi dostignu}a
gorere~ene svote zaludan bio, jer je svaki izvor prihoda u maloj op{tini ovoj
ve} iscrpqen, u takvom je mu~nome polo`aju, promislili su prite}i k
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milostivom zakriqu i za{titi Va{e Preuzvi{enosti, mole}i da bi se
dostojala posredovati kod Vlade Na{eg Presvijetlog Cara i Kraqa, je da bi,
uzev{i u obzir `rtve od Op{tine do sada u~iwene i nesta{icu svakog
prihoda, odredila putem milosti ili potpomo}i svotu od 15.000 fiorina koja
joj je potrebita da bi mogla napredovati u gra|evini i istu do svrhe dovesti.
Toliko vi{e pak ova op{tina uzda se da vrijedna potpora Va{e
Preuzvi{enosti okruni}e dobrijim uspjehom wezinu `equ, kad promisli da
ona, koja se najve}e iz trgovaca sastoji, mnogo je do sada pjeneznici vlade
koristi donijela, pla}awem uvoznika i izvoznina, a do dana dana{wega nije
nikakve pomo}i primila..."
Pomo} se tra`i i u Trstu, a tako|e i posredovawe Stefana Mitrova
Qubi{e u Be~u, a o svemu se obave{tava episkop Petranovi}. Bo{kovi}
preuzima u saradwi sa tutorstvom brojne poslovne transakcije kako bi se
gradwa uz sve postoje}e probleme i okon~ala. Kona~no se iz Dubrovnika {aqe
poruka "pravoslavnoj bra}i Srbima" na Prepodobnog Simona Srpskog 1877:
"шto je od po~etka preseqavawa iz Hercegovine u Dubrovnik ovo pravoslavno
srpsko op{testvo `eqelo, za ~im je postojano te`ilo i revnosno radilo - evo
postizava u drugu ne|equ po Pokrovu Bogorodi~inom 9. oktobra na dan sv.
Stefana Despota Srpskoga osveti}e se i posvetiti Blagovje{teniju
Bogorodi~nom novopodignuta na{a crkva u slavnome gradu Dubrovniku.
Tako osim proslavqawa ovog radosnoga doga|aja, drevni Dubrovnik,
ova sre}na koqevka srpske kwige na jugu, ova jedina umna zvijezda na gustom
pomra~inom zastrtom srpskom nebu za crna vremena op}eg narodweg robovawa,
ozaren lu~om ~iste svijesti narodnosne nadamo se da }e onom qubavqu koju
nam }e i potpuno izjedna~ewe rodne je i do sadah u svakoj danoj prilici bra}e
dviju crkava koju pro{la vremena ukazala potpunu nam brackom qubavqu
tu|inskog upliva i onda{we religiozne te`we razdvajahu i otu|avahu.
Zato mada vremena dana{wa upu}uju misao i pa`wu, bratinstvo i
sau~e{}e svijeh Srba na nevoqno stradaju}oj na{oj bra}i, ipak ne mogu}i se
uzdr`ati ovijem pozivqemo od Jadranskog mora do Dunaja sve pravoslavne
crkvene op{tine da preko svojijeh izaslanika prisustvuju na ovu na{u
skromnu ali najradosniju svetkovinu, da je uveli~aju brackijem sau~e{}em
svojijem.
Osobito se ipak nadamo bli`oj bra}i iz Boke Kotorske, Dalmacije i
Hercegovine, kojoj je lak{e srpskoj uzajamnosti i brackom sau~e{}u ovom
prilikom zadovoqiti..."
Osve}ewe hrama je izvr{eno 9. oktobra 1877. Sve~anosti su
prisustvovali gosti iz brojnih okolnih op{tina, Dalmacije i Srbije, kao i
predstavnici vlasti, sa na~elnikom dubrova~ke op{tine. ^inodejstvovao je
episkop Gerasim Petranovi}, uz pratwu brojnih sve{tenika.
Uve~e, bra}a Bo{kovi}i su za brojne goste u svom domu priredili
ve~eru sa muzi~kom zabavom. Tom prilikom, Bo`o Bo{kovi} je govore}i o
znamenitosti ove svetkovine rekao: "Rekoh znamenite, jer se nova crkva u
slavnome Dubrovniku osve{tala. Hram vjere, koja je narodna, i bez koje
narodne vjere nema sre}e, prosvjete ni napretka nikakvome jeziku..."12
12 Извјешће Одбора Православног општества дубровачког о зидању и освештању
Православног храма Благовјештенскога у граду Дубровнику 1865-1877, Дубровник, 1879, 25.
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Ne{to vi{e od godinu dana posle okon~awa ovog velikog posla, Bo`o
Bo{kovi} je umro 3/15. januara 1879. Vest o wegovoj smrti objavila je i
beogradska i novosadska {tampa, pored dubrova~ke, kotorske i dalmatinske. U
"Slovincu", pi{u}i, na interesovawe ~itaoca, podrobnije o osnivawu
Bo{kovi}eve zadu`bine, ovim re~ima zavr{avaju svoj tekst: "Vje~na pamet
milostivom pokojniku, a ~ast i hvala dobro~istivim nasqednicima.
Izgledajte se, bogata{i!"
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Irena Arsic
BOZO BOSKOVIC – THE BENEFACTOR FROM DUBROVNIK AND
THE BUILDING OF THE CATHEDRAL OF DUBROVNIK
Three churches (the church of St. George on Posat, the church of St. Archangel on
Bonovin and the church of St. Annunciation in the City) were erected after the foundation
of the Orthodox Church community in Dubrovnik from 1790 to the end of the 19th century.
The merchandiser and landowner Bozo Boskovic had played a very important role during
the building of the church of St. Annunciation. We have cited some of his letters sent to the
ecclesial and public authorities, as well as to many of his contemporaries from whom he
asked for necessary support during the building of the church from 1865 to 1877.
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Αθανάσιος Αθανασιάδης
Θεσσαλονίκη - Eλλάδα

Η ΒΑΤΙΚΑΝΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ
Η ΑΓΙΑ ΈΔΡΑ ΣΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΩΝ ΣΕΡΒΟΚΡΟΑΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990
Περίληψη: Η τελευταία δεκαετία του εικοστού αιώνα υπήρξε σημαντική στην
ιστορία των βαλκανικών χωρών, ιδιαίτερα δε της πρώην Γιουγκοσλαβίας, καθώς
σηματοδοτήθηκε η μετάβαση από τα προηγούμενα καθεστώτα στα φιλελεύθερα και
δημοκρατικότερα. Η έντονη διπλωματική κινητικότητα που αναπτύχθηκε αναμφίβολα
απασχόλησε το Βατικανό. Η διπλωματική του αντιπροσωπεία αναμίχθηκε ενεργά στη
διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων και με περίτεχνους σχεδιασμούς κατάφερε να
διεθνοποιήσει το «κροατο-σλοβενικό πρόβλημα». Διεκδίκησε τα προσδοκώμενα πολιτικά
οφέλη και υπερασπίσθηκε με σθένος τα αιτήματα των χωρών που επρόκειτο να ενταχθούν
στη δική του σφαίρα επιρροής. Κάνοντας χρήση του κύρους του Ποντίφικα επηρέασε τα
κέντρα των αποφάσεων, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, διαμορφώνοντας το πολιτικό
τοπίο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η βατικανική επιστολογραφία αποδεικνύει πως η στάση
των οργάνων του Βατικανού επηρέασε τη στάση της Ιεράς Συνόδου της Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας της Κροατίας και αποτέλεσε ένα κοινό και αναμφίβολα αποτελεσματικό μέτωπο
στη δικαίωση των εθνικών τους αξιώσεων.
Λέξεις κλειδιά: Βατικανό, Αγία Έδρα, π. Γιουγκοσλαβία, Ρωμαιοκαθολική
Εκκλησία της Κροατίας, Βατικάνεια Διπλωματία, Ιωάννης Παύλος ο Β’, κροατικός
εθνικισμός, διαθρησκειακές συναντήσεις, εμφύλια διαμάχη, Κροατία, Σλοβενία.
Εκφράστηκε η άποψη πως η διπλωματική και εν γένει πολιτική εμπλοκή του
Βατικανού στην εμφύλια αναμέτρηση της Γιουγκοσλαβίας (1990-1995) αποσκοπούσε στη
διάλυσή της· αποτελούσε δε την πρώτη φάση ενός σχεδίου που στόχο είχε την επικράτηση
δύο πανίσχυρων πολιτικών κέντρων, παγκοσμίου εμβέλειας: ενός θρησκευτικού (Βατικανό)
και ενός πολιτικού (Η.Π.Α.). Τα κέντρα αυτά θα συνέβαλαν στη διαμόρφωση των νέων
συνόρων, πολιτικών και θρησκευτικών, στη Βαλκανική και ειδικότερα στην τότε ταραχώδη
Γιουγκοσλαβία1. Διαμορφωνόταν ένα είδος «βαλκανικής παγκοσμιοποίησης» επί των θυρών
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με αφορμή τα όσα εξελίσσονταν στην πρώην
Γιουγκοσλαβία. Η συνεργασία και η ταυτοσημία – σε πολιτικό επίπεδο – των απόψεων του
Βατικανού με την ηγεσία της Δύσης και πιο συγκεκριμένα με τις κυβερνήσεις των χωρών της
κεντρικής Ευρώπης αποτέλεσαν πραγματικά ένα κοινό μέτωπο δράσης ενάντια σ' ό,τι
υπονόμευε τα συμφέροντά τους στη Βαλκανική. Τούτο φάνηκε ξεκάθαρα αργότερα, με τους
επάλληλους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον της Σερβίας αλλά και με την προσπάθεια
1 Η άποψη αυτή έχει καταγραφεί στον ημερήσιο και έντυπο τύπο, στην Ευρώπη και αλλού.
Παραθέτουμε ωστόσο την εμπεριστατωμένη μελέτης της Σερβίδας επιστήμονος Šmilja Avramov. Βλ.
S. Avramov, Opus dei. Novi krstaški pohod Vatikana,εκδ. Idij-Veternik, Novi Sad 2000, σελ. 166.
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πολιτικής εξόντωσης του τότε προέδρου Slobodan Milošević.
1. Βατικάνεια διπλωματία και «γιουγκοσλαβικό» πρόβλημα.
Η εξωτερική πολιτική του Βατικανού, που βασίζεται σε διεθνείς κανόνες
διπλωματίας2, δραστηριοποιήθηκε από πολύ νωρίς στην υπόθεση της Γιουγκοσλαβίας με
σκοπό να διαμορφώσει τις πολιτικές προϋποθέσεις της καλύτερης δυνατής εξέλιξης των
δικών της γεωστρατηγικών συμφερόντων. Έτσι, από το 1991 έως το 1994 έλαβαν χώρα
στα πολυδαίδαλα κτίρια της βατικάνειας γραφειοκρατίας και διοίκησης (κουρία-κurija),
είκοσι οχτώ διαφορετικές συνεδριάσεις της «Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του
Βατικανού», με σκοπό τον πολιτικό συντονισμό σε διακρατικό και διαθρησκειακό
επίπεδο3.
Κεντρική προσωπικότητα και εμπνευστής των πολιτικών δραστηριοτήτων της
ασκούμενης διπλωματίας του Βατικανού υπήρξε ο Γενικός Γραμματέας του, καρδινάλιος
Angelo Sodano. Στο διάστημα της προεδρίας του Ολλανδού υπουργού Hans van Den
Broek στην Επιτροπή των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης4, εστάλη εκ
μέρους του καρδιναλίου και της Γενικής Γραμματείας του Βατικανού μια πρώτη επιστολή,
σχετικά με την κρίση στη Γιουγκοσλαβία. Ακολούθησαν επιστολές με παρόμοιο
περιεχόμενο και προς τον Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. κ. Boutros Boutros Ghali όπως
και προς τη Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών αρμόδια για τις εμπόλεμες
περιοχές της Βοσνίας και Κροατίας. Οι επιστολές αυτές περιέγραφαν και ανέλυαν στο
σύνολό τους τις πάγιες θέσεις του Βατικανού στη «γιουγκοσλαβική κρίση». Πιο
συγκεκριμένα, στα κείμενα αυτά ο ρωμαιοκαθολικός ιεράρχης εξέφραζε την επιθυμία της
Αυτού Αγιότητος για εκτόνωση της κρίσης, αναφέροντας τα δεινά που υφίσταντο
2 Ο π. Υπουργός των Εξωτερικών Γ. Κρανιδιώτης, σε άρθρο του έγραφε: «Η εξωτερική πολιτική
ασκείται επίσης μέσα από τον Πολιτισμό, τη Γνώση, την Τεχνογνωσία ακόμα και τη Θρησκεία». Βλ.
Γ. Κρανιδιώτης, Εργαλεία εξωτερικής πολιτικής, Balkan Review, τ. 15(1999), σελ. 4. Το Βατικανό με
τις αρμόδιες πολιτικές και θρησκευτικές επιτροπές του διαθέτει τους πλέον επιτυχημένους
διπλωμάτες, στελέχη με δεξιότητες, επιστήμονες και ειδικούς με μεγάλη εμπειρία και προσόντα.
3 Τακτική συνεδρίαση της «Επιτροπής των Υψηλών Καθηκόντων» του Υπουργείου των Εξωτερικών
Υποθέσεων του Βατικανού, της «Έκτακτης Επιτροπής Υψηλών Υποθέσεων» με αντιπροσώπους
διαφόρων πολιτικών οργανισμών και κυβερνήσεων που σχετίζονταν με τη Γιουγκοσλαβική κρίση,
συναντήσεις των τακτικών μελών του Υπουργικού Συμβουλίου με εκπροσώπους της «Επιτροπής
Εθνικών Μειονοτήτων», συναντήσεις με Προέδρους και Πρωθυπουργούς των εμπλεκομένων χωρών,
με τα μέλη της «Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων», συναντήσεις ειδικού κλιμακίου με τον
Υπουργό Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και με την «Επιτροπή Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων» του Ο.Η.Ε. και με πολλούς άλλους φορείς κυβερνητικών και μη κυβερνητικών
οργανισμών. Βλ. V.Blažević, Služenje miru. Papa Ivan Pavao II istinski prijatelj Bosne i
Hercegovine. Javni istupi Svetoga Oca i dužnosnika Svete Stolice za uspostavu mira i očuvanje Bosne
i Hercegovine, εκδ. Svjetlo Rijeci, Sarajevo BiH 1997, σσ. 15-16, όπου και αναλυτικές αναφορές για
την πορεία των διεργασιών των αρμοδίων αυτών οργάνων. Είναι πάντως αλήθεια, πως το Σερβικό
πατριαρχείο γνώριζε για τη δράση αυτή του κρατικού μηχανισμού του Βατικανού και τις κατά
καιρούς δόλιες μεθοδεύσεις του· τακτικές, που στηλιτεύονταν από τον ίδιο τον πατριάρχη όπως
προκύπτει από μελέτη μας στο αρχειακό υλικό της Ιεράς Συνόδου της Σερβικής Εκκλησίας. Βλ.
Arhiv Svetog Arhijerejskog Sinoda 1990-1995, (Αρχείο της Ιεράς Συνόδου της Σερβικής Εκκλησίας,
Α.Ι.Σ.), 6/17-1-92, σελ. 1. Πρβλ. Αθ. Αθανασιάδη, Οι θρησκευτικοί διάσταση των εθνικών
αντιπαραθέσεων στο χώρο των Βαλκανίων. Η περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας 1990-1995,
Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 91-101 και γενικότερα.
4 L’ Osservatore Romano. Giornale quotidiano politico-religioso. Citta del Vatikano (1991-1995), 28
Αυγούστου 1991, σελ. 1.
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πληθυσμοί αθώοι από ενόπλους που λυμαίνονται περιοχές αμάχων5. Ζητούσε δε τη
διαμεσολάβηση των διεθνών πολιτικών και στρατιωτικών οργανισμών, ώστε να μετριασθεί
η τραγωδία που βίωνε ο άμαχος πληθυσμός της Κροατίας6. Ωστόσο, εμμέσως πλην σαφώς,
καταδείκνυε τη σερβική πολιτική ηγεσία ως υπεύθυνη της διαφαινόμενης τραγωδίας.
Εκείνο που έκρινε την ικανότητα και τον εύστοχο σχεδιασμό της διπλωματικής
του αντιπροσωπείας ήταν το ότι αποδείχθηκε το Βατικανό προετοιμασμένο για τις
επερχόμενες εξελίξεις. Όπως προκύπτει από τη μελέτη των σχετικών εγγράφων –
ντοκουμέντων της περιόδου αυτής – προέβαλε τη διορατικότητά του αυτή στα διεθνή
φόρα. Στη Γενεύη, στις 19 Ιουλίου του 1991, στη «Συνδιάσκεψη για τη Συνεργασία και
Ακεραιότητα για την Ευρώπη»7, στην οποία συζητήθηκαν θέματα εθνικών μειονοτήτων, ο
εκπρόσωπος του Βατικανού, αρχιεπίσκοπος Justo Mullor Garcia, αποστολικός νούντσιος,
επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Ρώμης γύρω από το «γιουγκοσλαβικό», λέγοντας : «…η
Αγία Έδρα πιστεύει πως θα πρέπει να εφαρμοστούν όλες οι αρχές της Συνθήκης του
Ελσίνκι, δεδομένου ότι δεν θα πρέπει να απαξιώνονται οι έννομες διαθέσεις του
(κροατικού) λαού, ώστε να αποθαρρυνθούν όλοι εκείνοι που προσπαθούν να
αποσιωπήσουν τα δίκαια αιτήματά τους, συγχρόνως δε, να ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες
εκείνες που θα στοχεύουν στην αναζήτηση βιώσιμης και ειρηνικής λύσης του
προβλήματος»8.
Λίγους μήνες αργότερα, κατά τη συνάντηση των υπουργών εξωτερικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 16 Δεκεμβρίου 1991, στις Βρυξέλλες και με τη σχετική έκδοση
της «Διακήρυξης για τη Γιουγκοσλαβία» άνοιξαν οι ασκοί του Αιόλου και ουσιαστικά
δόθηκε η δυνατότητα και σε άλλες χώρες να αναγνωρίσουν τις πρώτες αποσχισθείσες
«Δημοκρατίες». Εν όψει των εξελίξεων αυτών από την Αγία Έδρα δόθηκε στη
δημοσιότητα ένα κείμενο (εν είδει Δελτίου Τύπου) στο οποίο υπερασπιζόταν με εξαιρετικό
σθένος το αίτημα της ανεξαρτησίας των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Σύμφωνα με
το κείμενο αυτό: «…θεωρείται δεδομένη η αρχή αυτοδιάθεσης όλων των λαών – και αυτών
ακόμα που επιθυμούν να δημιουργήσουν το δικό τους αυτοτελές κράτος – μολονότι
νωρίτερα ζούσαν στο πλαίσιο των πολιτικών ορίων μιας Συνομοσπονδίας. Το
Συνομοσπονδιακό Δίκαιο προβλέπει», κατά τη βατικάνεια πολιτική ανάλυση, «τη
δυνατότητα αποχώρησης από τη Συνομοσπονδία, ως κεκτημένο δικαίωμα κάθε λαού και,
ως εκ τούτου, τη δυνατότητα διαφορετικής εξέλιξης της πολιτικής του οντότητας»9. Πιο
συγκεκριμένα, με βάσει το Σύνταγμα της Γιουγκοσλαβίας (1974), «προβλέπεται ο όρος της
αποχώρησης μελών της Συνομοσπονδίας, χρήση του οποίου έκαναν η Κροατία και η
Σλοβενία και δημιούργησαν τα δικά τους ανεξάρτητα κράτη. Οι πρώτοι σχεδιασμοί,
μάλιστα, προέβλεπαν το status quo του συνομοσπονδιακού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του
5 Καταλογίζοντας ευθύνες, δίχως να έχει άδικο, στους Σέρβους πολεμιστές. Ωστόσο, δεν προέβη στις
ίδιες κινήσεις όταν οι όροι στα πεδία των μαχών αντεστράφησαν και το ρόλο του θύτη ανέλαβαν οι
Κροάτες αυτονομιστές.
6 Περισσότερες πληροφορίες στο V. Blažević, Služenje miru, όπ. π., σελ. 16.
7 Η διπλωματία του Βατικανού, αλλά και το κροατικό επισκοπάτο, απευθύνονταν συχνά σε
οργανισμούς ανθρωπιστικού χαρακτήρα αλλά και σε πολιτικούς σχηματισμούς παγκοσμίου
βεληνεκούς, κυρίως όμως σε θεσμικά όργανα που δρούσαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
8 L’ Osservatore Romano, 5 Ιουλίου 1991, σελ. 1. Παρόμοιες αντιπροσωπείες συμμετείχαν στις
διαβουλεύσεις των οργάνων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. υπό την εποπτεία του mons.
Alain Lebeaupin στις 3 Σεπτεμβρίου 1991. Στις συναντήσεις αυτές οι Ρωμαιοκαθολικοί υποστήριξαν
την άποψη πως οι κινήσεις της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Βελιγραδίου συνιστούν παραβίαση
βασικών αρχών του γράμματος και του πνεύματος της συνθήκης του Ελσίνκι· L’ Osservatore
Romano, 13 Σεπτεμβρίου 1991, σελ. 2.
9 L’ Osservatore Romano, 21 Δεκεμβρίου 1991 σελ. 1.
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οποίου θα διατηρούσε η κάθε μια την αυτοτέλειά της. Η πιθανή νέα μεταβατική αυτή φάση
θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από φιλειρηνικές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, τις εξελίξεις
περιέπλεξαν οι ένοπλες επιθέσεις των Ομοσπονδιακών δυνάμεων της Γιουγκοσλαβίας σε
βάρος της Σλοβενίας»10. Η παραπάνω θέση είχε αποκρυσταλλωθεί και παγιωθεί στον
καθολικό τύπο της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας11 ο οποίος έδιδε περαιτέρω πολιτικές
διαστάσεις. Στην καθολική έκδοση, «Veritas», o πάπας τόνιζε πως «η Κροατία
απελευθερώθηκε από διπλή αιχμαλωσία: από το σερβισμό και τον κομμουνισμό»12. Οι
παραπάνω χαρακτηριστικές θέσεις (εντελώς συμπτωματικά;) συνοψίζουν την κροατική
επιχειρηματολογία κατά την αποχώρηση των Κροατών πολιτικών από το Ομοσπονδιακό
Κοινοβούλιο την άνοιξη του 199013. Τα ίδια επιχειρήματα ενστερνίσθηκε και η
βατικανική διπλωματία, λίγους μήνες αργότερα. Τούτο δηλώνει την πολιτική
αλληλεξάρτηση και τον κοινό γεωπολιτικό σχεδιασμό των δύο χωρών.
Εν τούτοις, σε πολιτικό επίπεδο το Βατικανό αναγνώρισε το κράτος της Κροατίας
στις 13 Ιανουαρίου 1992, δια της νότας που εστάλη από το Υπουργείο των Εξωτερικών του
Βατικανού στην κυβέρνηση του προέδρου της Κροατίας, Franjo Tuđman, αναγνωρίζοντας
την ανεξαρτησία και την εθνική κυριαρχία του κράτους αυτού, de jure και de facto14. Δεν
υπάρχει αμφιβολία πως η σημασία της πολιτικής αυτής πράξης σηματοδότησε μια νέα
εποχή για την πολιτική ζωή της χώρας. Συγχρόνως, έδωσε θάρρος και νέα ώθηση στις
αποσχιστικές τάσεις και των υπολοίπων βαλκανικών λαών της πρώην Γιουγκοσλαβίας, που
διεκδίκησαν με αξιώσεις, βάσει της αρχής του πρωθύστερου, τις δικές τους ανεξαρτησίες15.
Από τη Γενική Γραμματεία του Βατικανού στο πλαίσιο της άσκησης της
εξωτερικής του πολιτικής, απεστάλη στο προεδρείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 15
Απριλίου 1992 (κατά το διάστημα εκείνο προήδρευε η Πορτογαλία), ένα «ΜνημονίουMemorandum» το οποίο είχε ως στόχο να ενισχύσει διεθνώς το μέτωπο των χωρών που θα
υποστήριζαν την προειλημμένη απόφασή του για αναγνώριση της εθνικής κυριαρχίας των
χωρών της Κροατίας, της Σλοβενίας, της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Μεταξύ των μέτρων
ενίσχυσης ήταν ο ορισμός εκ μέρους του Βατικανού ως αποστολικού νούντσιου στην
Κροατία του τιτουλάριου αρχιεπίσκοπου Villamagneški, Giulija Einaudija, ο οποίος και
παρέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Κροάτη πρόεδρο στις 11 Μαΐου 199216.
10 «…Στη Σλοβενία διήρκεσε μόνο τρεις μέρες ο πόλεμος. Όσοι συμμετείχαν στις στρατιωτικές
εχθροπραξίες φέρουν μεγάλη ευθύνη, καθώς στάθηκαν εμπόδιο στην αναγκαία αναζήτηση ειρηνικής
επίλυσης της κρίσης. (ενν. ο Ομοσπονδιακός Στρατός)…». Glas Koncila, Zagreb, (δελτίο της
Ρωμαιοκαθολικής Αρχιεπισκοπής του Ζάγκρεμπ), 18 Σεπτέμβρη 1994, σσ. 14-15.
11 Αρκεί να ανατρέξει κανείς στο ρωμαιοκαθολικό τύπο του L' Osservatore Romano. Giornale
quotidiano politico-religioso. Citta del Vaticano (1991-1995) επίσης πρβλ. τα ετήσια τεύχη του
επισήμου οργάνου της αρχιεπισκοπής Ζάγκρεμπ Glas Koncila και Katolički tjednik, Zagreb 19911995.
12 Βλ. Josip Beljan, Priznata vjernost, Veritas, 9-10(1992), σσ. 24-25.
13 Πρβλ. τα σχόλια του Λ. Χατζηπροδρομίδη, Η έκρηξη του εθνικισμού. Ο Βαλκανικός και ο
ευρύτερος περίγυρος, εκδ. Παρασκήνιο, Αθήνα 1991, σσ. 118-124
14 Ο πρώτος Κροάτης διπλωμάτης που επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στο Βατικανό ήταν ο Ive
Livljanić, μόλις στις 3 Ιουλίου1992 και έγινε δεκτός ως εκπρόσωπος «του έννομου Κροατικού
κράτους». L’ Osservatore Romano, 4 Ιουλίου 1992, σελ. 92.
15 Βλ. F. Šanjek, Kršćanstvo na Hrvatskom prostoru. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7.-20.st),
εκδ. Kršćanska sadašnjost, Zagreb 19962, σελ. 509. Δήλωνε ο πάπας Ιωάννης Παύλος: «η
αναγνώριση της Κροατίας από την πλευρά μας λειτούργησε μόνο ως μέσο για να δοθεί ένα τέλος
στον πόλεμο, αφορμή για μια οικουμενική προσευχή και διάλογο των λαών»15. Οι εξελίξεις δεν
δικαίωσαν την παραπάνω θέση, αντίθετα, έδειξαν, σε πολιτικό επίπεδο, ότι η αναγνώριση
αναζωπύρωσε και επεξέτεινε την διένεξη.
16 L’ Osservatore Romano, 13-14 Ιανουαρίου 1992, σελ. 1.
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Παράλληλα, με την αποστολή του αντιστοίχου «Memorandum» και προς την κυβέρνηση
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ορίσθηκε από το Βατικανό ως αποστολικός νούντσιος ο
τιτουλάριος αρχιεπίσκοπος της Albe Marittime, Francesca Monterisija, ο οποίος παρέδωσε
τα διαπιστευτήριά του στις 2 Ιουλίου 1993 με μια συστατική επιστολή του ιδίου του πάπα
Ιωάννη Παύλου του Β'17.
Το μνημόνιο ανέλυε τις θέσεις της Αγίας Έδρας ως εξής:
1. Η Αγία Έδρα με ικανοποίηση δέχτηκε την απόφαση των Υπουργών
Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο αίτημα των σχετικών χωρών για ανεξαρτησία,.
2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε αρχικά κάποιους όρους στη Βοσνία και
Ερζεγοβίνη, σύμφωνα με τους οποίους θα γινόταν αποδεκτή η εθνική της κυριαρχία. Οι
όροι αυτοί σήμερα έχουν πληρωθεί και, για το λόγο αυτό, είναι δυνατή η κρατική
υπόσταση των χωρών αυτών,
3. Ένας από τους λόγους που μας οδηγεί στην πολιτική αυτή κίνηση είναι και οι
διαρκώς αυξανόμενες παραβιάσεις (εκ μέρους των Σέρβων) των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στην περιοχή, γεγονός που μας ανησυχεί ιδιαίτερα,
4. Η συνεχιζόμενη εμπόλεμη κατάσταση εναντίον αμάχων πληθυσμών δημιουργεί
μεταναστεύσεις των γηγενών προς τις γειτονικές χώρες με απρόσμενες και δυσμενείς
επιπτώσεις,
5. Στόχος μας είναι να δοθεί πολιτική λύση στο «γιουγκοσλαβικό», η οποία να μη
μεταβάλει τα παλαιά όρια της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Κροατίας, σύμφωνα και με
την απόφαση της 10ης Μαρτίου 1992 των Υπουργών Εξωτερικών των Η.Π.Α. και της Ε.Ε.
Να προβλέπεται δε σχετική μέριμνα για τη περιφρούρηση των εθνικών δικαιωμάτων στις
μειονότητες που θα προκύψουν στο εσωτερικό των χωρών αυτών,
6. Συνεπής στον πνευματικό της ρόλο η Αγία Έδρα, για την ειρήνη των λαών, για
τη διασφάλιση των εθνικών μειονοτικών δικαιωμάτων αλλά και της αμοιβαιότητας των
λαών, συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση και καλεί τους διεθνείς οργανισμούς: α) να
συστρατευθούν στην εκτόνωση της κρίσης, β) να σταματήσουν τον πόλεμο, γ) να
ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και δ) να εναρμονισθούν με τις ειλημμένες αποφάσεις των
Διεθνών Οργανισμών Δικαίου18.
Για τη στάση αυτή, την ομολογουμένως υπό μίαν έννοια εσπευσμένη, ο
πατριάρχης Παύλος σημείωνε «τη με πάθος προσπάθεια του Βατικανού και των
οργανισμών του, πολιτικών και διπλωματικών, ώστε να αναγνωρισθεί «εγκαίρως» η χώρα
όχι μόνο από το ίδιο το Βατικανό αλλά και από άλλες χώρες που επηρεάζονταν από
αυτό»19.
Μεθοδεύσεις με θρησκευτικο-πολιτικό περιεχόμενο υπήρξαν και από την πλευρά
του κροατικού επισκοπάτου που συνεργάστηκε στενά με τη βατικανική κουρία. Από τους
πρώτους μήνες του πολέμου, μετά από πρόσκληση του πάπα, συνεκλήθη στη Ρώμη η
Επισκοπική Σύνοδος της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας (28 Νοεμβρίου έως 14 Δεκεμβρίου
1991)20, αρμόδια για ευρωπαϊκά θέματα, στην οποία συμμετείχαν εκ μέρους της
Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας της Κροατίας ο προκαθήμενός της, καρδινάλιος F. Kuharić,
17 Βλ. V. Blažević, Služenje miru, όπ. π., σελ. 17.
18 V. Blažević, Šluženje miru, όπ. π., σσ. 320-321. Άλλωστε δεν πέρασε απαρατήρητο το ότι πρώτο
το Βατικανό σε διακρατικό επίπεδο αναγνώρισε την Κροατία και τη Σλοβενία ως ανεξάρτητες
οντότητες. Κίνηση που προκάλεσε αίσθηση και σε δυτικούς διπλωμάτες και στο Δυτικό τύπο.
Vjesnik, 8 Ιουλίου 1993. Πρόκειται για αναδημοσίευση της συνέντευξης του επισκόπου Tauran στην
εφημερίδα «La Croix» άρθρο το οποίο αναδημοσιεύτηκε στο Vjesnik.
19 Arhiv Svetog Arhijerejskog Sinoda (Α.Ι.Σ.), 6/17-01-92, σελ. 1.
20 Μια δεύτερη συνάντηση των ρωμαιοκαθολικών επισκόπων της Ευρώπης έγινε την 1η Ιανουαρίου
1993 με παρόμοιο περιεχόμενο.
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συνοδευόμενος από υψηλόβαθμους ιερωμένους21. Συζητήθηκε το «κροατικό» διεξοδικά
και ελήφθησαν αποφάσεις οι οποίες κοινοποιήθηκαν, με σχετική επιστολή, προς όλες τις
αδελφές εκκλησίες και τους πολιτικούς ηγέτες της Ευρώπης. Δια των επιστολών αυτών
επιχειρούνταν μία ιστορική αναδρομή στο ρόλο της εκκλησίας κατά την περίοδο του
κομμουνισμού, περιγράφονταν τα δεινά που πέρασε από τις πολιτικές ηγεσίες του και
τέλος παρουσιαζόταν ο κεντρικός άξονας των θέσεων που θα υποστηριζόταν στο μέλλον
από την επίσημη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία22. Απώτερος στόχος ήταν να προλάβουν τις
εξελίξεις και να διαμορφώσουν ένα θετικό κλίμα στις επικείμενες αναφαινόμενες
γεωπολιτικές ανακατατάξεις.
Η συνάντηση ωστόσο εκείνη που αποτέλεσε σταθμό στη χάραξη της πολιτικής
του Βατικανού στο «γιουγκοσλαβικό» πρόβλημα, έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 1992 στο
Castel Gandalf, ανάμεσα στον πάπα Ιωάννη Παύλο, στον τότε γενικό γραμματέα της Αγίας
Έδρας καρδινάλιο Angelo Sodano και στον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων αρχιεπίσκοπο
Jean-Louis Tauran. Στη συνάντηση αυτή, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν θέματα που
αφορούσαν στη στρατηγική που θα ακολουθούσαν γύρω από τις νέες εξελίξεις στη Βοσνία
και Ερζεγοβίνη, στις πρωτοβουλίες που μεθόδευε η διεθνής κοινότητα και κυρίως ο
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και τέλος στην ανθρωπιστική βοήθεια που θα απέστελνε η
Αγία Έδρα στις πληγείσες περιοχές για την ανακούφιση των αναξιοπαθούντων. Επί τη
ευκαιρία της συναντήσεως αυτής ο καρδινάλιος εξέφρασε την ανησυχία του για την
ύπαρξη στρατοπέδων συγκέντρωσης (αποκλειστικά σερβικών), «τα οποία», όπως τόνιζε,
«μας θυμίζουν άλλες εποχές. Αγνοούνται ιερείς μας και μοναχές από μοναστήρια των
περιοχών που πιθανόν να βρίσκονται σε αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης»23.
Οι βασικές θέσεις που υποστηρίχθηκαν εκ μέρους των ρωμαιοκαθολικών
ιεραρχών στα επίσημα διοικητικά όργανα και στις διεθνείς μεσολαβητικές προσπάθειες
επίλυσης του γιουγκοσλαβικού προβλήματος σμιλεύτηκαν από την Βατικάνεια
διπλωματία. Θέσεις, οι οποίες συναρμοστήκαν με τις αξιώσεις του Βατικανού στους
διεθνείς οργανισμούς για τα δίκαια της Κροατίας. Οι ρωμαιοκαθολικοί επίσκοποι
υποστήριζαν πως, μεταξύ των άλλων, «…το κροατικό έθνος και η Ρωμαιοκαθολική
εκκλησία βρίσκονταν υπό τη σερβική δυναστεία καθ' όλη τη διάρκεια των ετών της
Δεύτερης Γιουγκοσλαβίας…για πρώτη δε φορά στην εθνική μας ιστορία, βρεθήκαμε
υποταγμένοι σε μια πολιτική δυναστεία η οποία ανακήρυξε ως επικρατούσα-κρατική
θρησκεία την Ορθόδοξη Εκκλησία…»24. Από τη θέση αυτή του ρωμαιοκαθολικού
επισκοπάτου ενισχύεται το επιχείρημά μας, ότι η ίδια η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία και το
Βατικανό είχαν λόγους να υποκινήσουν και να υποστηρίξουν μια πολιτική προσπάθεια που
θα οδηγούσε στην ανεξαρτητοποίηση της χώρας, στην οποία «δεν θα ήταν πια η Ορθόδοξη
θρησκεία, επικρατούσα θρησκεία». Αυτό δικαιολογεί τα επεκτατικά σχέδια του Βατικανού
21 Επίσης συμμετείχαν και οι: επίσκοπος Dubrovački Želimir Puljić, ο επίσκοπος Šibenski Srećko
Badurina (ακόμα βρισκόταν εν ζωή) και ο επίσκοπος Krčki Josip Božanić (σημερινός αρχιεπίσκοπος
Κροατίας).
22 Την επιστολή υπογράφουν, ως πρόεδρος, ο αρχιεπίσκοπος Παρισίων kardinal Jean-Marie
Lustiger, ο kardinal Josef Glemp πριμάτος Πολωνίας, ο kardinal Eduardo Martinez Somalo, στο L'
attivita della Santa Sede nel 1991. Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano (1992) ASS/1991,
σσ. 1042-1043. Πρβλ επίσης τη διδακτορική διατριβή του M. Rivelli, Le Genocide occulte – Etat
independet de Croatie 1941-1945, L' Age d' Homme, Λωζάννη 1998, (Ο αρχιεπίσκοπος της
γενοκτονίας. ελλ. μτφ. Μ. Σαλβάτο), εκδ. Προσκήνιο, Αθήνα 2000, σελ. 232.
23 L’ Osservatore Romanο, 8 Αυγούστου 1992, σελ. 1. Ωστόσο δεν υπήρξε καμία συμπαράσταση σε
αντίστοιχες καταγγελίες εκ μέρους του Σερβικού Πατριαρχείου σε βάρος της κροατικής
εθνοφρουράς.
24 La documentation Catholique, No 2030, Paris, 16 Ιουνίου 1991.
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και προσθέτει μια ακόμα χώρα – και όχι συνομοσπονδία – στον κατάλογο των κρατών που
θα βρισκόταν στη σφαίρα της δικής του επιρροής. Στα γεγονότα μάλιστα του πολέμου
μεταξύ 1990-1995 η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία σε μια προσπάθεια να επισημοποιήσει την
κρίση σε διεθνές επίπεδο, εκκλησιαστικό αλλά και πολιτικό, απέστειλε το 1991 ανοιχτή
επιστολή προς τους απανταχού επισκόπους της στην οποία, μεταξύ άλλων,
χαρακτηρίζονταν ως υπεύθυνοι και υπαίτιοι της κρίσης: «ο σερβικός συγκεντρωτισμός και
τα παράγωγά του», που σε συνεργασία με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας, επί σειρά
ετών, υπονόμευαν το Κροατικό έθνος και την εκκλησία του. Τόνιζε χαρακτηριστικά:
«Τώρα ήρθε η ώρα της ανεξαρτητοποίησης των εθνών αυτών από την τεχνητά
δημιουργηθείσα Γιουγκοσλαβία. Ανεξαρτητοποίηση που, δια της βίας, η πρώην
Γιουγκοσλαβία αρνήθηκε να αποδεχθεί και αντέταξε το ισχυρό στρατιωτικόομοσπονδιακό, σερβοκρατούμενο, κατεστημένο». Σχεδόν σ’ όλα τα γραπτά κείμενά της
αρνούνταν, εντυπωσιακά κατηγορηματικά, το ιστορικό παρελθόν της Ομοσπονδιακής
Κροατίας, σαν να μην υπήρξε ποτέ μέλος αυτής της τόσο ισχυρής – παλαιότερα – χώρας.
Επεσήμαναν, ωστόσο, τη διαφορετική κουλτούρα των βορείων καθολικών ομοσπονδιών,
ως προϊόν της δυτικής παράδοσης, σε αντίθεση με τις νότιες ομοσπονδίες της ελληνοανατολικής εκκλησιαστικής παράδοσης που πάντα ήταν αντίθετη σε ό,τι κροατικό ή
σλοβενικό υπήρχε σ' αυτήν τη χώρα. Το μίσος που συσσωρεύτηκε επί σειρά ετών στις
αποσχισθείσες χώρες, κατά τους συντάκτες της επιστολής, έχει σαν αιτία την εχθρική
στάση των «Σερβοκομμουνιστών»25.
Παρόμοια σε μία αποφασιστική στιγμή του κροατικού δημόσιου βίου στο
δημοψήφισμα της 19ης Μαΐου 1991 η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία της Κροατίας ανέπτυξε
άμεση πολιτική πρωτοβουλία, στο ερώτημα εάν θα συνεχίσει η χώρα τη γιουγκοσλαβική
(συνομοσπονδιακή) ή αυτόνομη-ανεξάρτητη κροατική της πορεία. Το εβδομαδιαίο
καθολικό περιοδικό «Glas Koncila»26 προδιάγραφε τη στάση της εκκλησίας σε ένα καθαρά
πολιτικό θέμα που αφορούσε στο δημοψήφισμα για τη μορφή και πορεία του πολιτεύματος
της χώρας: «Είναι αμαρτία να επαναλαμβάνουμε ανεπιτυχή πειράματα του παρελθόντος με
αντίτιμο τόσες πολλές απώλειες…στο δημοψήφισμα η θρησκευτική συνείδηση,
αναμφίβολα θα οδηγήσει το λαό να ψηφίσει ΝΑΙ στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο και ΟΧΙ στο
κόκκινο»27.
Ο ιστορικός αναλυτής Paul Mojzes εύστοχα παρατηρεί: «Οι Ρωμαιοκαθολικοί
επίσκοποι ανέλαβαν πρωτοβουλίες που υποκίνησαν μια διαδικασία εξέγερσης των πιστών
τους στις εμφύλιες ταραχές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα αυτής της
πολιτικής κίνησης ήταν καταστροφικό και η ηγεσία του φέρει βαρύτατες ευθύνες για την
τραγωδία που προέκυψε. Δεν απαιτούνταν ιδιαίτερη σοφία για να καταλάβει κανείς πως η
ανάληψη μιας τέτοιας πρωτοβουλίας θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε πόλεμο»28.
Δια των οργάνων του το Βατικανό ενίσχυε το έργο και τις θέσεις και το ηθικό των
ρωμαιοκαθολικών ιερωμένων στην Κροατία, δημιουργώντας ένα αρραγές μέτωπο στη
σκέψη και συνείδηση του εκκλησιαστικού πληρώματος. Στο ιερατείο αλλά και στο ποίμνιο
της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης ο καρδινάλιος Josef Tomko απέστειλε εκ μέρους της
25 Βλ. Μ. Bulajić, Misija Vatikana u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, εκδ. Politika, Beograd 1992, σσ.
162-163, βλ. όμως και Αθ. Αθανασιάδη, Η θρησκευτική διάσταση των εθνικών αντιπαραθέσεων στο
χώρο των Βαλκανίων, όπ. π., σσ. 176-182.
26 Πρόκειται για το επίσημο Δελτίο Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας της
Κροατίας.
27 Βλ. Του ιδίου, Misija Vatikana u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, όπ. π., σελ. 164.
28 Paul Mojzes, The Roman Catholic Church in Croatia and its Contribution to National Sentiment
Religion, στο State and Society, No. 3-4/1993, σελ. 39.
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«Επιτροπής για τον Ευαγγελισμό του Λαού», επ' ευκαιρία της συμπληρώσεως των 750
ετών του καθεδρικού ναού του Αγίου Πέτρου στο Sarajevo, συγχαρητήρια επιστολή με
αποδέκτη τον καρδινάλιο της ομώνυμης πόλης, Vinko Puljić. Έπλεκε το εγκώμιο της
υψηλής του ποιμαντορίας κατά τα έτη του πολέμου, επισημαίνοντας το σπουδαίο έργο που
επιτέλεσε η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία στις πληγείσες περιοχές. Προσκαλούσε δε τον
δυτικό χριστιανικό κόσμο να μεσολαβήσει στην προστασία των πληθυσμών που τόσο
δεινοπάθησαν29.
Η κοινωνική μέριμνα της Αγίας Έδρας, η αμοιβαιότητα και η αδελφοσύνη της
απέναντι στην εκκλησιαστική διοίκηση της αρχιεπισκοπής του Ζάγκρεμπ30 εκφράστηκαν
με πολλούς τρόπους. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας απέστειλε τον εκπρόσωπό της,
υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων με τις χώρες του εξωτερικού αρχιεπίσκοπο Jean-Louis
Tauran, για συνομιλίες με πολιτικούς και εκκλησιαστικούς εκπροσώπους ευρωπαϊκών
χωρών προκειμένου να οργανωθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ανθρωπιστικής προσφοράς.
Κεντρικό θέμα των προτάσεων που συζητήθηκαν ήταν τα ηθικά, οικονομικά και κοινωνικά
προβλήματα που είχαν ανακύψει στους εμπερίστατους ρωμαιοκαθολικούς πληθυσμούς
στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Λίγους μήνες αργότερα, στις 5 Αυγούστου 1991,
επανάκαμψε ο παπικός απεσταλμένος στο Ζάγκρεμπ ο οποίος μετέσχε ως εκπρόσωπος της
Αγίας Έδρας στη Σύνοδο των Επισκόπων της Κροατίας, κομίζοντας συγχρόνως μήνυμα
που θα το συνοψίζαμε σε τρία βασικά σημεία:
α) μετέφερε την αλληλεγγύη του Αγίου Πατέρα προς το χειμαζόμενο
ρωμαιοκαθολικό ποίμνιο της Κροατίας
β) ενημέρωνε τους Κροάτες ιεράρχες σχετικά με τους χειρισμούς στους οποίους
είχε προβεί μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή η Αγία Έδρα και
γ) κατέγραφε τις απόψεις και τα αιτήματα των ίδιων των ιεραρχών και του
ποιμνίου τους31 για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν.
Στενός συνεργάτης του Βατικανού στην προώθηση των πολιτικών του
σχεδιασμών υπήρξε η κυβέρνηση της Γερμανίας32. Το Βατικανό και οι αρμόδιες πολιτικές
επιτροπές συντονίσθηκαν με το Υπουργείο των Εξωτερικών της Γερμανίας, παρέχοντας
κάλυψη στα όργανα που χειρίζονταν την υπόθεση των υπό ανεξαρτητοποίηση χωρών
προωθώντας, σχεδόν πάντα, κοινές θέσεις. Το τραπεζικο-οικονομικό προσκηνιακό και
παρασκηνιακό δίκτυο της Γερμανίας παρείχε διευκολύνσεις στην Κροατία και στις άλλες
φίλια προσκείμενες γιουγκοσλαβικές χώρες. Δημιούργησε δε τις υποδομές για να δεχθεί
ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων. Για όλες αυτές τις ενέργειες της γερμανικής κυβέρνησης ο
ποντίφικας ευχαρίστησε δημόσια τον πρόεδρο της χώρας, Richard Von Weizsakera, όταν ο
τελευταίος επισκέφθηκε την Αγία Έδρα33.
2. Ο ρόλος του Ποντίφικα Ιωάννη Παύλου του Β΄.
Μια νέα εποχή για το Βατικανό σηματοδότησε η εκλογή του αρχιεπισκόπου
Κρακοβίας κ. Wojtyla στο θρόνο του Αγίου Πέτρου. Προσωπικότητα ισχυρή στιγμάτισε με
τη δράση της την πορεία της δυτικής χριστιανοσύνης, συγκεντρώνοντας στο πρόσωπό του
29 L’ Osservatore Romanο, Ιανουάριος 1995, σελ. 11.
30 Glas Koncila, 27 Οκτωβρίου 1991, σελ. 1 και 5.
31 Glas Koncila, Sveta Stolica cijeni napore Europske Zajednice u rješavaju «jugoslovenske krize»,
11 Αυγούστου 1991, σελ. 1.
32 Βλ. τη μελέτη του Τ. Τέλλογλου, Η γερμανική πολιτική στο Γιουγκοσλαβικό χώρο (1990-1995).
Χρόνια καλών προθέσεων, εκδ. Πόλις, Αθήνα 1996.
33 Βλ. L’ Osservatore Romano, 4 Μαρτίου 1994, σελ. 4.
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ακραίες κριτικές34. Οι αντιλήψεις του για ένα σύγχρονο κράτος το οποίο θα χαρακτηρίζεται
όχι μόνο από θρησκευτική αλλά κυρίως από οικονομική και πολιτική δύναμη,
δημιούργησαν ένα είδος αυτοκρατορικού συστήματος άσκησης της θρησκευτικής
εξουσίας. Η διασύνδεσή του με τα ισχυρά διεθνή κέντρα εξουσίας, επιβεβαιώνει την έννοια
του καισαροπαπισμού35 στη Δυτική εκκλησία.
Η Βατικάνεια διπλωματία εστίασε το ενδιαφέρον της στη δημιουργία ενός
συγκεκριμένου προφίλ για τον ίδιο τον Ποντίφικα, προκειμένου να διαμορφώσει ένα
γενικότερο κλίμα ήπιων αντιπολεμικών θέσεων στο ευρωπαϊκό και διεθνές διπλωματικό
πεδίο. Πολύ συχνά, δια του προσώπου του ποντίφικα, επιχειρήθηκε να προβληθεί το
φαινόμενο μιας θρησκευτικής παγκοσμιοποίησης. Ο πάπας παρουσιάζεται ως ο προστάτης
των απανταχού κατατρεγμένων36. Τούτο δεν είναι έξω από τα γενικότερα ενδιαφέροντα της
Αγίας Έδρας, αφού πάγια επιδίωξή της αποτελεί η ένωση των χριστιανών υπό την
καθοδήγηση του πάπα Ρώμης. Εν προκειμένω, κεντρικός στόχος της άσκησης της
πολιτικής της ήταν η προστασία του ρωμαιοκαθολικού κλήρου και λαού – νόμιμο και
κατοχυρωμένο δικαίωμά της – όπως και η διασφάλιση των συμφερόντων του Βατικανού,
δίχως όμως να λαμβάνεται ισότιμα υπόψη το ηθικό, ανθρωπιστικό, φιλειρηνικό,
υπερεθνικό τίμημα του ευαγγελικού μηνύματος έναντι όλων των πολιτών της
Γιουγκοσλαβίας. Τούτο φαίνεται και από το έντονο και συνεχές ενδιαφέρον που εξέφραζε
ο πάπας προς τους προέδρους των δύο ρωμαιοκαθολικών χωρών, της Κροατίας και της
Σλοβενίας, τους F. Tuđman και M. Kučan, λέγοντας τα εξής: «Οι πληροφορίες που
φτάνουν για τις νέες βιαιότητες και τους θανάτους στη Δημοκρατία σας37 ανησυχούν την
Αγία Έδρα, που εκφράζει την αλληλεγγύη της προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα των
επαρχιών αυτών, υψώνοντας τη φωνή της, ώστε να ενθαρρυνθούν οι προϋποθέσεις εκείνες
που θα οδηγούσαν στον διάλογο τις εθνικές ομάδες…ευελπιστώντας στη γρήγορη
αποκατάσταση της ειρήνης»38.
Μία προσεχτικότερη ανάγνωση των επιστολών του ποντίφικα μας οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι αυτές προσαρμόζουν το περιεχόμενό τους σε σχέση με τους εκάστοτε
παραλήπτες39 και πάντα σε σχέση με τις πολιτικο-στρατιωτικές συγκυρίες. Έτσι, οι
προσευχές που απηύθυνε στον Κύριο αφορούσαν πρωτίστως τον πιστό κροατικό λαό και

34 Κάποιοι τον ονόμασαν ο «τελευταίος δικτάτορας», άλλοι θεώρησαν ότι το Βατικανό αποτελεί το
«σκοταδισμό του αιώνα μας», ενώ άλλοι τον ανακήρυξαν ως «άνθρωπο της χρονιάς» ή τον ιερωμένο
εκείνο που εισήγαγε νέα ήθη στην εκκλησία, της έδωσε «νέο image, έγινε ένας βατικάνειος
Superstar». Βλ. Lader Lawence, Politics, Power and the Church. New York 1987, σσ. 142-143.
Επίσης βλ. γενικά Buttiglione Rocco, Karol Wojtyla, The Though of the Man Who became Pope John
Paul II. Grand Rapid-Cambridge, 1995, σσ. 177-231. Αλλά και την έρευνα του περιοδικού: Θεός και
Θρησκεία, (God and Religion), τ. 11(2000). Επίσης πρβλ. Avro Manhatan, Το ολοκαύτωμα του
Βατικανού, Θεσσαλονίκη (1992), όπου και το παρασκήνιο του ιδίου του πάπα Ιωάννη Παύλου του Β',
γύρω από το Ουστασικό κράτος.
35 Βλ. S. Avramov, Opus dei, όπ. π., σσ. 56-57, όπου παρατίθενται και άλλες απόψεις γύρω από τη
δράση και παρουσία του πάπα στον κόσμο και στα Βαλκάνια ιδιαίτερα, σσ. 53-68.
36 Βλ. V. Blažević, Služenje miru, όπ. π., σελ. 18. Πρβλ και την επιστολή του πάπα στον πατριάρχη
Παύλο στις 10 Οκτωβρίου 1991 στο Glas Koncila, 3 Νοεμβρίου 1991, σελ. 3, επίσης στο L’
Osservatore Romano, 10 Δεκεμβρίου 1993, σελ. 4, όπου και χαρακτηρισμοί για τον «αδελφοκτόνο»
πόλεμο.
37 Εστάλησαν πανομοιότυπες επιστολές και στην Κροατία και στη Σλοβενία.
38 L’ Osservatore Romanο, 2 Ιουλίου 1991, σελ. 1.
39 Πρβλ. και το άρθρο μας, Αθαν. Αθανασιάδη, Οι θρησκευτικές επιρροές στη διαμόρφωση του
κλίματος ειρήνης και αντιπαλότητας στην ένοπλη αναμέτρηση του εμφυλίου της Γιουγκοσλαβίας
1990-1995, Crkvene Studije, 2(2005), σσ. 263-283.
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ελάχιστα τους υπόλοιπους εμπλεκομένους και συμπάσχοντες λαούς40. Όταν οι παραλήπτες
των επιστολών ήταν μέλη του κροατικού ποιμνίου διαπιστώνεται μία «περίσσεια»
ευλογίας, καλοσύνης, κατανόησης και αγάπης. Αντίθετα όταν πρόκειται για την προάσπιση
δικαίων αλλοδόξων πληθυσμών, παρατηρείται μία υστέρηση στην παροχή ή στην προβολή
των σχετικών αιτημάτων. Οι αξιώσεις του ρωμαιοκαθολικού ποιμνίου γινόταν αμέσως
αποδεκτές και ελάχιστα λογοκρινόμενες41 εκ μέρους της Αγίας Έδρας. Η αδικία
χρωματιζόταν θρησκευτικά. Για το λόγο αυτό δεν προκάλεσε εντύπωση πώς ένας τόσο
φιλειρηνιστής ηγέτης δε σχολίασε, γράφοντας έστω μια «αράδα παρηγορίας», για την
εθνική εκκαθάριση στην Ανατολική Σλαβονία, όταν βοούσαν ακόμα και τα δυτικά μέσα
ενημέρωσης για την αγριότητα του κροατικού στρατού ή δεν ανέλαβε καμία πρωτοβουλία
για να αποτρέψει τις εθνικές εκκαθαρίσεις στους σερβικούς πληθυσμιακούς θυλάκους στην
κροατική επικράτεια. Υπήρξε δε σχετική έκκληση – δυστυχώς αναπάντητη – της Σερβικής
Ιεράς Συνόδου προς τον πάπα, ώστε να υψώσουν από κοινού φωνή διαμαρτυρίας στις
εθνικές εκκαθαρίσεις της Ανατολικής Σλαβονίας42.
Ο ρωμαιοκαθολικός τύπος «Il Messaggero» ξεκίνησε εκστρατεία υπό τον τίτλο:
«Ενωμένοι προσφέρουμε χείρα βοηθείας σε εκείνους που υποφέρουν». Πρόθεσή του ήταν
να συγκεντρώσει υλική βοήθεια στα χειμαζόμενα τα παιδιά των εμπολέμων περιοχών της
Κροατίας και της Βοσνίας. Οι ενέργειες αυτές που διηύθυνε ο καρδινάλιος Roger
Etchegaray απευθύνονταν στο φιλάνθρωπο αίσθημα των πιστών και έβρισκαν πραγματικά
βαθιά απήχηση σε όλο τον δυτικό χριστιανικό κόσμο43. Η επίσημη αυτή θέση επιμελώς
προωθημένη σε σημαντικές θέσεις του εκκλησιαστικού ρωμαιοκαθολικού τύπου της
Ιταλίας και της Κροατίας καλλιεργούσε μια εικόνα φιλειρηνικής, φιλάνθρωπης,
οικουμενικής και κυρίως αντιπολεμικής εκκλησιαστικής αρχής44. Τα δημοσιεύματα δε
αυτά αντιπροσώπευαν όχι μόνο τις απόψεις του ιδίου του ποντίφικα, αλλά και ανθρώπων
που εξέφραζαν βαθιά τη σκέψη και πράξη του Βατικανού, υψηλόβαθμων αξιωματούχων
του στενού του περιβάλλοντος45.
Η διπλωματία της Αγίας Έδρας συχνά προσαρμοζόταν στις εκάστοτε
διαμορφούμενες πολιτικο-στρατιωτικές εξελίξεις, στα μέτωπα των μαχών, σχηματίζοντας
συνασπισμούς ή καλλιεργώντας αντιπαραθέσεις με βάση τους επιδιωκόμενους στόχους. Οι
διπλωματικοί αυτοί ελιγμοί ξεπερνούσαν τους ηθικούς και ευαγγελικούς φραγμούς, τη
40 L’ Osservatore Roman, 11 Απριλίου 1991, σελ. 5 και 22 Ιουλίου 1991, σελ. 1. και 2 Σεπτεμβρίου
1993, σελ. 5 αλλά και αλλού.
41 Βλ. L’ Osservatore Romanο, 18 Ιουνίου 1992, σελ. 5, επίσης L’ Osservatore Romano, 25 Ιουνίου
1992, σελ. 5. Πρβλ ακόμα και τη Χριστουγεννιάτικη ομιλία του από τη βασιλική του Αγίου Πέτρου
στη Ρώμη όπου πλέκει και πάλι το εγκώμιο στον κροατικό λαό, στο L’ Osservatore Romano, 27/28
Δεκεμβρίου 1991, σελ. 5.
42 Βλ. Glasnik, αρ. 8/1995, σελ. 179.
43 Βλ. V. Blažević, Služenje miru, όπ. π., σελ. 11.
44 Εντοπίσαμε κατά τα έτη 1991 έως 1995, συνολικά 274 δημοσιεύματα και αναφορές του ιδίου του
πάπα σε θέματα που αφορούσαν στην εθνοθρησκευτική διένεξη στη Γιουγκοσλαβία. Τα κείμενα
αυτά, δημοσιεύθηκαν στον επίσημο ρωμαιοκαθολικό τύπο L' Osservatore Romano (Ρώμη) και Glas
Koncila (Zagreb) όργανο της Ιεράς Συνόδου της Αρχιεπισκοπής του Ζάγκρεμπ, των αντίστοιχων
ετών. Πολύ φοβούμαστε, ωστόσο, πως οι επίσημες αυτές δημοσιεύσεις, τόσο των ρωμαιοκαθολικών
όσο και των ορθοδόξων εντύπων δεν απηχούσαν πάντα και απόλυτα όσα συνέβαιναν στα πεδία των
μαχών και στα παρασκήνια των διπλωματικών και διεκκλησιαστικών διεργασιών σε ευρωπαϊκό και
Γιουγκοσλαβικό επίπεδο.
45 Πρβλ του Card. Angelo Sodano, L’ Osservatore Roman., 10 Απριλίου 1992, σελ. 1, σχετικά με το
ποίμνιο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. L’ Osservatore Romano, 31 Μαΐου 1992 σελ. 1 και L’
Osservatore Romanο, 29 Μαΐου 1992 σελ. 1, του καρδιναλίου Roger Etchegaray, προέδρου της
παπικής επιτροπής «Cor Unum».
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χριστιανική αδελφοσύνη και εξυπηρετούσαν επιβεβλημένες πολιτικές επιδιώξεις. Στην
χρονική συγκυρία κατά την οποία απαιτούνταν πολιτική σύμπραξη της κροατικής με τη
βοσνιο-μουσουλμανική πλευρά επιχειρήθηκε από το Βατικανό μία θρησκευτική
προσέγγιση. Έτσι σε επίσκεψή του στο Sarajevo το 1994 ο αρχηγός της Δυτικής εκκλησίας
εναγκαλίστηκε τους μουσουλμάνους «αδελφούς» με έναν πρωτοφανή τρόπο: «…μου είναι
ιδιαιτέρως ευχάριστο το ότι βρίσκομαι ανάμεσά σας, όταν μάλιστα φαίνεται να χάνεται η
ελπίδα και να βυθίζονται οι λαοί στη σκοτεινή απελπισία, στη βία και στο μίσος. Οι πιστοί
και οι θρησκείες έχουν καθήκον να προσεύχονται στον Παντοδύναμο Θεό να φωτίσει τις
ψυχές και τις συνειδήσεις τους…το Ισλάμ και ο Χριστιανισμός πρέπει να αναδείξουν την
ειρήνη και την δικαιοσύνη για όλα τα θύματα της σύγκρουσης…. είναι καθήκον μας να
βοηθήσουμε τους ανθρώπους όλους, στο μέτρο μάλιστα που χριστιανοί και μουσουλμάνοι
μαζί υποστηρίζουν τις αξίες της ζωής, όταν με πνεύμα ενότητας και διαλόγου συνιστούν
την οικογένεια του θεού στη γη…με αυτό το πνεύμα της αμοιβαιότητας και της
αδελφοσύνης να συνεισφέρουμε στην αποκατάσταση της ειρήνης και της ομονοίας μεταξύ
των ανθρώπων…»46. Η εν γένει στάση των ρωμαιοκαθολικών έναντι των μουσουλμάνων
υπήρξε «κατά κοινήν ομολογίαν» αμφιλεγόμενη και καθορίστηκε, στις περισσότερες
φάσεις του πολέμου, από τις πολιτικές κροατο-μουσουλμανικές προσεγγίσεις.
Στη διαμόρφωση θετικής εικόνας για το Βατικανό, στους χειρισμούς του για το
«γιουγκοσλαβικό», σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η ρωμαιοκαθολική πανεπιστημιακή
κοινότητα συνεπικουρούμενη από τα βατικανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η στάση της
Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας αποτυπώνεται στο συνέδριο της «Βατικανικής Επιστημονικής
Συνάντησης», που διοργανώθηκε στη Ρώμη στις 4-5 Ιανουαρίου 1994 με θέμα : «Ειρήνη
στα Βαλκάνια». Στο συνέδριο αυτό προήδρευσε ο ίδιος ο πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β΄ και
διοργανώθηκε από δύο μεγάλα ρωμαιοκαθολικά ιδρύματα: το «Justita et Pax» και το «Cor
Unum». Το ενδιαφέρον του θέματος ήταν τόσο μεγάλο, που συμμετείχε πληθώρα
εμπειρογνωμόνων, υψηλών αξιωματούχων του Βατικανού, πολλών καρδιναλίων,
αρχιεπισκόπων και ειδικών επιστημόνων από όλο το ρωμαιοκαθολικό κόσμο. Τα
συμπεράσματα του συνεδρίου, συνοψιζόμενα σε δέκα θέσεις, περιελάμβαναν έκκληση για
ειρήνη στα Βαλκάνια, τονίζοντας πως η ειρήνη είναι δυνατή ανάμεσα στους λαούς μόνον
όταν οι ίδιοι τους το επιθυμούν47. Εν τούτοις, άμεσες δράσεις για κατάπαυση του πυρός ή
ουσιαστικές αποφάσεις για την καταστολή της βίας και την επιβολή της ειρήνης δεν
ελήφθησαν. Αντίστοιχη συμμετοχή υπήρξε και κατά τις εργασίες του Διεθνούς Συμποσίου
μεταξύ των τοπικών εκκλησιών, όπου ο πάπας «ύψωσε τη φωνή του για να βρεθεί
επιτέλους λύση ειρήνης στην πολύπαθη Κροατία, που υποφέρει πιο πολύ από όλα τα
γιουγκοσλαβικά κράτη(!)»48.
Κρίνουμε αναγκαίο στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως πολλές από τις
δραστηριότητες της Βατικάνειας διπλωματίας συνάντησαν και προβλήματα που δεν έχουν
δει το φως της δημοσιότητας. Αντιρρήσεις για την με τόσο σθένος υπεράσπιση της Δυτικής
εκκλησίας των Κροατικών αξιώσεων διατυπώθηκαν και από κύκλους εντός του Βατικανού.
Προτάθηκαν ηπιότερες πoλιτικές στην άσκηση της διπλωματίας του. Πρυτάνευσαν, τελικά,
οι «δυνάμεις που υπεράσπιζαν τα έννομα δίκαια του κροατικού λαού», κατορθώνοντας,
όπως είδαμε, να συμβάλουν καίρια στην επίτευξη των στόχων τους49.

46 L’ Osservatore Romano, 10 Σεπτεμβρίου 1994, σελ. 5.
47 L’ Osservatore Romano, 9 και 12 Ιανουαρίου 1994, σελ. 5, όπου και σχόλια για το συνέδριο.
48 L’ Osservatore Romano, 24 Νοεμβρίου 1991, σελ. 6.
49 Βλ. V. Blažević, Služenje miru, όπ. π., σελ. 19.
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Εκτιμήσεις
Μια εξονυχιστική ανάγνωση της βατικάνειας επιστολογραφίας μας οδηγεί στο
συμπέρασμα πως ο αρχικός στόχος της πολιτικής του Βατικανού ήταν διπλός:
α) σε πολιτικό επίπεδο, επεδίωξε να αναγνωρισθούν τα κράτη που είχαν
διεκδικήσει το δικαίωμα στην ανεξαρτησία και στην εθνική κυριαρχία, (αρχικά η Κροατία
και η Σλοβενία και αργότερα οι υπόλοιπες Δημοκρατίες) και
β) σε στρατιωτικό επίπεδο στόχευσε στην άμεση κατάπαυση του πυρός, ως
απόρροια της πρώτης επιδίωξης. Ο πολιτικός σχεδιασμός ήταν σαφής: εάν αναγνωριζόταν
ως ανεξάρτητο κράτος η Κροατία, θα συγκέντρωνε το ενδιαφέρον και τη δράση των
Διεθνών Οργανισμών για την ειρήνη και την ασφάλεια, με άμεσο αποτέλεσμα την
αποκατάσταση της νομιμότητας και την υποχρεωτική συμμόρφωση των αντιφρονούντων
προς τους διεθνείς κανόνες δικαίου. Η διεθνοποίηση του προβλήματος – θεμελιωμένη
πλέον στο διεθνές ισχύον νομικό καθεστώς – όχι μόνο θα ενδυνάμωνε το αίτημα της
Κροατίας στη διεθνή κοινότητα, αλλά θα προκαλούσε και το περί δικαίου αίσθημα της
κοινής γνώμης στην υπεράσπισή του. Με τον τρόπο αυτό, θα μεταφερόταν το ζήτημα
ουσιαστικά σε άλλο πολιτικό πεδίο δράσης όπου μάλιστα η δυτική διπλωματία θα
βρισκόταν σε πλεονεκτικότερη θέση, λόγω της μεγαλύτερης πρόσβασής της στα διεθνή
κέντρα αποφάσεων50.
Στόχος δηλαδή της βατικάνειας διπλωματίας και πολιτικής ήταν να αναγάγει τις
αντιπαραθέσεις αυτές σε ευρωπαϊκό διπλωματικό επίπεδο, όχι ως εσωτερικό πρόβλημα,
αλλά ως πρόβλημα της διεθνούς κοινότητας. Πρόβλημα το οποίο αποκτούσε αποκλειστικά
πολιτικό χαρακτήρα, ενώ απαλλασσόταν από το βάρος της θρησκευτικής του διάστασης51.
Επιδίωξή των κέντρων αυτών ήταν να πετύχουν να μην εξετασθεί το πρόβλημα ως ένα
ενδογιουγκοσλαβικό ή ακόμα ως ένα διαθρησκειακό πρόβλημα, αλλά ως πρόβλημα
συνολικά της Ευρώπης. Για το λόγο αυτό ο ποντίφικας, έχοντας εκ των προτέρων ισχυρή
θέση στους διεθνείς πολιτικούς σχηματισμούς, τους καλούσε να μεσολαβήσουν, αρχικά
διαδραματίζοντας ρόλο διαιτητή και στη συνέχεια «επιβάλλοντας» τους διεθνείς κανόνες
δικαίου στους λαούς της Γιουγκοσλαβίας ως δίκαια κάθε δημοκρατικού λαού52.
Aναλύοντας προσεκτικά τη στάση της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας στην
σερβοκροατική κρίση, από τα πρώτα της βήματα μέχρι το τέλος, θα καταλήγαμε στο
συμπέρασμα ότι αυτή χαρακτηρίζεται από τάσεις αμφίρροπες μεταξύ τους. Αφ' ενός
διαμόρφωσε ένα «πολιτικο-θρησκευτικό περιβάλλον» ευάλωτο στο θρησκευτικό εθνικισμό
50 Πρβλ. στο σημείο αυτό και τις απόψεις του ρωμαιοκαθολικού, Navaro Valis, στο Glas Koncila,αρ.
52, 1991. Ο S. Huntington, αναφέρει πως «το Βατικανό αναγνώρισε αυτές τις χώρες πριν από την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως αποτέλεσμα της ισχυρής υποστήριξής του σε δύο καθολικές χώρες». S.
Huntington, Η σύγκρουση των πολιτισμών και ο ανασχηματισμός της παγκόσμιας τάξης, εκδ.
Terzobooks, Αθήνα 19993, σελ. 57.
51 Άλλωστε έτσι εξηγείται, ως ένα βαθμό, και η εμμονή των ρωμαιοκαθολικών να αποκλείσουν τις
θρησκευτικές διαστάσεις της διένεξης κι εκεί που ήταν βέβαιο ότι υπήρχαν.
52 Βλ. τα σχετικά κείμενα που επιβεβαιώνουν τις παραπάνω προσπάθειες του Βατικανού στο V.
Blažević, Služenje miru, όπ. π., σελ. 13. Ο καρδινάλιος Kuharić καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης
κατέβαλε
συστηματικές προσπάθειες να διεθνοποιήσει το πρόβλημα που καλούνταν να
αντιμετωπίσει η «κατατρεγμένη» Ρωμαιοκαθολική εκκλησία της Κροατίας, έχοντας σκοπό να
προσεταιρισθεί ισχυρούς πολιτικούς κύκλους του εξωτερικού που θα υποστήριζαν τα αιτήματά του.
Σε συνεργασία με μεγάλες και πολύκλωνες, σε Ευρώπη και Αμερική, ρωμαιοκαθολικές οργανώσεις
(π.χ. Opus Dei) αναζήτησε προσβάσεις, δημιουργώντας το δικό του πολιτικοθρησκευτικό λόμπι, το
οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προώθηση των επιδιώξεών του. Βλ. S. Avramov, Opus dei, όπ. π.,
σελ. 159.
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– ακόμα και ταύτισης επισήμων μελών της Ιεράς Συνόδου της Αρχιεπισκοπής του
Ζάγκρεμπ με τον σκληρό πυρήνα του κροατικού εθνικισμού – αφ' ετέρου εντοπίστηκαν
περιπτώσεις ιεραρχών οι οποίοι επέδειξαν μεγάλο ηθικό σθένος και υψηλό ανθρωπισμό
αντιτιθέμενοι στην αδικία, στη μεροληψία και στη μισαλλοδοξία των καιρών. Η δράση της
Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας της Κροατίας ξεπέρασε μέσα από την εθνική αυτή
σύγκρουση τα στενά όρια των επιδιώξεων μιας τοπικής εκκλησίας ή ενός εθνικού κράτους,
και ξεδίπλωσε τις πολιτικοθρησκευτικές της αξιώσεις. Και οι δύο παραπάνω
περιγραφόμενες τάσεις αποτελούν κομμάτια της ίδιας ενότητας, της ίδιας πολιτικής.
Αναμφίβολα, οι τάσεις αυτές με τις ενδιάμεσές τους μορφές δεν επηρέαζαν στον ίδιο
βαθμό πάντα την κοινή γνώμη. Εν τούτοις, η επίσημη θέση της Ρωμαιοκαθολικής
εκκλησίας, όσο κι αν αυτή χαρακτηριζόταν από διγλωσσία ή προσαρμοζόταν στην ιδιότητα
του εκάστοτε παραλήπτη των μηνυμάτων της, οφείλουμε να επισημάνουμε πως δεν έχανε
τον φιλειρηνικό της «φαινότυπο» και χαρακτήρα. Η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία συμμετείχε
στις συναντήσεις μεταξύ των θρησκευτικών ηγετών με κραυγαλέα αντιπολεμικά μηνύματα.
Στο παρασκήνιο, όμως, ταυτίστηκε – κάποτε και απροκάλυπτα – με την εθνικιστική
πολιτική ηγεσία της Κροατίας και διολίσθησε, ως θύμα της πολιτικής αλλά και των ιδικών
της κεκαλυμμένων επιδιώξεων, σε ατραπούς που δεν συμβαδίζουν μ’ ένα πραγματικά
χριστιανικό, εκκλησιαστικό ήθος53.
Η πολιτική και θρησκευτική σημασία του παράγοντα που επηρέασε ουσιαστικά,
τα γεγονότα από την πλευρά της ρωμαιοκαθολικής διπλωματίας δεν είναι ωστόσο ακόμα
προσιτή στο ευρύ κοινό. Και αυτό οφείλεται σε δύο κατά βάση λόγους: πρώτον, στο ότι τα
αρχεία του Βατικανού θα είναι για δεκαετίες ακόμα ερμητικά κλειστά και επομένως θα
περιμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών των επιστημόνων που θα τα προσεγγίσουν και
θα τα αναλύσουν ετεροχρονισμένα, και δεύτερον – ίσως και σημαντικότερο όλων – το ότι
μετέρχεται η διπλωματία αυτή και μεθόδων που πραγματώνονται στη σκοτεινή και
αδιόρατη «δια γυμνού οφθαλμού» πλευρά της πολιτικής ζωής. Μεθόδων που δεν συνάδουν
απαραίτητα με τη χριστιανική διδασκαλία και ηθική. Το γεγονός της αντικειμενικής αυτής
δυσκολίας κατά την οποία δεν δύνανται να κριθούν υπό το πρίσμα της επιστήμης και της
ιστορικής έρευνας το σύνολο των εμφανών ή συγκεκαλυμμένων πολιτικών μεθοδεύσεων
που οδήγησαν στην κρίση, λειτουργεί ως άλλοθι στη σκέψη δυτικών επιστημόνων, όταν
λέγουν: «η μη αποδεδειγμένη δράση της Βατικάνειας διπλωματίας δεν πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη στην έρευνα ούτε ακόμα και ως υπόθεση εργασίας»54.
Είναι βέβαιο, πως ο γηραιός προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας με
τις αλλεπάλληλες ποιμαντικές επισκέψεις και πολιτικές επαφές του στόχο είχε να
αναδειχθεί σε απόλυτο κυρίαρχο, πολιτικά και θρησκευτικά, στα νέα κράτη που
δημιουργούνταν στην καρδιά της Ευρώπης, ως ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης. Ήταν επόμενο,
μετά την καθολική αναγνώριση της εθνικής ανεξαρτησίας του κροατικού κράτους, να
προβάλλει περισσότερο φιλειρηνικός και ενωτικός, διασφαλίζοντας τα κεκτημένα. Θα
συμπληρώναμε πως η περίοδος κατά την οποία ασκήθηκαν ισχυρές πολιτικές πιέσεις και
έντονες διαμεσολαβητικές προσπάθειες ήταν οι προγενέστερες των ετών 1990-1995. Εκ
του ασφαλούς, λοιπόν, προεβλήθη ως ο φιλειρηνικότερος πάπας στις ρωμαιοκαθολικές
χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας και στα διεθνή ειδησεογραφικά και τηλεοπτικά μέσα
ενημέρωσης. Βεβαίως, η στάση αυτή του πάπα θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και με τη
γενικότερη στάση της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας της Κροατίας και μετά το πέρας των
εχθροπραξιών, όταν η ιδία επώασε ή παθητικά αποδέχθηκε εθνοθρησκευτικούς
53 Πρβλ. τα σχόλιά στο Αθαν. Αθανασιάδη, Η θρησκευτική διάσταση των εθνικών αντιπαραθέσεων,
όπ. π., σσ. 232-240.
54 V. Blažević, Služenje miru, όπ. π., σελ. 20.
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εθνικισμούς. Εκείνο όμως που τίθεται ως ερώτημα είναι τι έπραξε ως αρχηγός εκκλησίας
για την εκτόνωση της κρίσης, πέραν των φιλειρηνικών και αντιπολεμικών τοποθετήσεων;55
Πόσο συνέβαλε στην αποφυγή της γενοκτονίας αμφοτέρων των λαών; Όπως επίσης με
ποιόν τρόπο διαμαρτυρήθηκε για τον άδικο χαμό Σέρβων και άλλων αλλοθρήσκων αμάχων
ο κατοπινός αρχιεπίσκοπος Ιωσήφ Božanić; Ή ακόμα, πώς ενήργησαν οι Ρωμαιοκαθολικοί
ιεράρχες, ώστε να επιστρέψουν οι ορθόδοξοι πληθυσμοί στις εστίες τους και να
αποκατασταθεί, τουλάχιστον εν μέρει, η τραγωδία;56 Η συμφιλίωση των ετερογενών
θρησκευτικών κοινοτήτων σημαίνει, κατ' αρχήν, ειρηνική συμβίωση. Ενδέχεται όμως, να
σημαίνει μια σιωπηλή και διακριτική περιθωριοποίηση των θρησκευτικών μειονοτήτων της
χώρας (βλ. ορθόδοξη κοινότητα) που συμβιβάζονται, εκούσες-άκουσες, με τον
εξουσιαστικού χαρακτήρα της κρατούσας θρησκείας (βλ. ρωμαιοκαθολική κοινότητα), και
που μπορεί να τις οδηγεί στη σταδιακή συρρίκνωσή τους.
Ο ερευνητής, συλλέγοντας τα εκατοντάδες αυτά δημοσιεύματα, χωρίς να λάβει
υπόψη του τις πολιτικές αλλά και «άλλες παραμέτρους» που σχετίζονται με την ευρύτερη
διαμόρφωση του θρησκευτικού παράγοντα στο χώρο των Βαλκανίων, κινδυνεύει να
καταλήξει στο επισφαλές και βεβιασμένο συμπέρασμα πως η ηγεσία του Βατικανού και ο
πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β' επεδίωξαν την καθολική ειρήνη στην περιοχή. Το βεβαρημένο
ιστορικό παρελθόν, οι σχέσεις της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας με την περιοχή –
παλαιότερες και νεότερες – και οι επιδιώξεις των συμφερόντων της, μας αποτρέπουν από
την υιοθέτηση μιας τέτοιας πλασματικής εκδοχής. Επιβεβαιώνεται και στην περίπτωσή μας
η επανενεργοποίηση της πάγιας θρησκευτικο-πολιτικής τακτικής των συμφερόντων που
σταθερά προωθούσε το Βατικανό, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του προκαθημένου του,
στον ευρύτερο αυτό γεωγραφικό χώρο από τη σύστασή του μέχρι τις μέρες μας57.
Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σημειώσουμε πως πολλές φορές από τους
ίδιους τους ενόχους – του πολιτικού καθεστώτος συνήθως – επιρρίπτονταν ενοχές και
ευθύνες στις θρησκείες και στους ιεράρχες, ως ένα άλλοθι για τα δικά τους ατοπήματα, τις
δικές τους αποτρόπαιες πράξεις. Αναμφίβολα, στις περιπτώσεις αυτές οι θρησκείες είναι τα
εξιλαστήρια θύματα των πολέμων.

55 Έτσι, οι ακραίες απόψεις που εκφράστηκαν εκ μέρους του πάπα, ιδιαίτερα την περίοδο του
πολέμου στη Βοσνία, όταν ζήτησε ανοιχτά το βομβαρδισμό των Σέρβων της Βοσνίας, δηλώνοντας:
«μερικές φορές είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζουμε τον πόλεμο με πόλεμο», δεν συμβάδιζαν με τα
μέτρα αποκλιμάκωσης της κρίσης που προωθούσαν οι διεθνείς ειρηνευτικοί οργανισμοί. Βλ.
Vladimir Dimitrijević, Papa u Srbiji, da ili ne?, εκδ. Lio, Gornji Milanovac 2000, σελ. 7.
56 Παρόμοια ερωτήματα, ασφαλώς, απευθύνει ο ιστορικός και στην πλευρά της Ορθόδοξης
κοινότητας. Ενδεχομένως, τούτο να αποτελέσει μελλοντική μας ερευνητική απόπειρα.
57 Το βέβαιο είναι πως η ειρήνη δεν μπορεί να επικρατήσει με ρητορικά σχήματα, φιλειρηνιστικές
διαδηλώσεις και επιδόσεις ψηφισμάτων. Η ειρήνη επιτυγχάνεται, σε πολιτικο-διπλωματικό επίπεδο,
όταν με δυναμικό και κυρίως αυθεντικό τρόπο οι θρησκευτικές ηγεσίες επηρεάζουν τα πολιτικά
κέντρα των αποφάσεων. Άλλωστε και ο πλέον πολεμοχαρής, μπορεί να παρουσιάζεται ως
αδιαμφισβήτητα φιλειρηνικός. Το πεδίο που εμείς καλούμαστε να εξετάσουμε είναι, κατά πόσον οι
νουθεσίες του πάπα, τα καλέσματα και οι πράξεις του συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση της σύρραξης
και στην εμπέδωση της ειρήνης.
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Atanasije Atanasiadis
THE VATICAN DIPLOMACY IN THE BALKAN PENINSULA.
THE HOLY CHAIR IN THE COMPLEX OF THE SERBIAN-CROATIAN
RELATIONS IN THE 1990's
Vatican foreign affairs which are based on international roles of diplomacy have
been introduced very early in the case of Yugoslavia in order to establish the political
requirements of the best possible clevelopment of its own geostrategical advantages.
However, it’s a palter of fact that Vatican actions in Croatia, influenced – as being
described in the relevant bibliography – the critical people by giving him the impression
that its highest religious leader acted, on the one hand in favour of the achievement of its
national aims and, on the other hand, in favour of the fulfilment of its religious duties that
come from a such a high position.
Undoubtedly the Croatian mother has successfully been presented as one of the
major problems of the international catholic community in an effective way.
The Catholic Church of Croatia has, through this national conflict overcome the
harrow limits of the aspiration of a local church and has revealed its political and religious
aspirations.
The expansion of its zone of influence has always been a permanent aim of
Vatican diplomacy in the two by nature Catholic countries, at least: Croatia and Slovenia.
For this purpose the Vatican mobilized all its political power and by spreading a
net of influence in all the European and international centres of “Decision-taking” it
fulfilled its geostrategical plans.
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БЕЛЕШКА О ПРВОМ ИГУМАНУ СОПОЋАНА
Апстракт: Рад представља покушај да се нешто више сазна о првом
игуману манастира Сопоћана (око 1270), чије име није познато. Приликом
археолошких радова пронађени су његова гробница у припрати цркве и делови
саркофага који је био над њом. На основу наглашене представе светог Јована
Богослова на фрескама Сопоћана, над игуманским местом и у Деизису у ђаконикону,
опрезно се предлаже да је име првог сопоћанског игумана било Јован и истиче се
његова улога у изградњи и живописању цркве у Сопоћанима.
Кључне речи: средњи век, манастири, Сопоћани, игумани, сликарство,
иконографија.
На јужном зиду у југозападном углу унутрашње припрате у Сопоћанима још
се назиру обриси некадашњег саркофага. Вертикални жлебови постављени на
размаку од 2,10 м одређују његову некадашњу дужину, а танак слој малтера који је
спајао саркофаг са зидом, сачуван у водоравној линији од 1,85 м, на висини од 63 цм
указује колико је он био висок. Иза некадашњег саркофага нема трагова фресака, што
би говорило о томе да је био постављен пре живописања припрате. Постојање
саркофага и гробнице испред њега (као и у случају ктиторовог гроба у наосу цркве)
потврдила су археолошка ископавања.1 Она су открила зидану гробницу и у њој
непоремећене али слабо очуване посмртне остатке мушке особе. Том приликом су
поред јужног зида нађени делови каменог саркофага, од којих су боље сачувана два
већа комада, довољна за његову поуздану реконструкцију (сл. 1).2 Био је у виду
четвртастог ковчега, покривен равним поклопцем, са стране украшен исклесаним
аркадама на стубићима, доле спојених облом бордуром. Уочено је да су аркаде
слично обликоване као оне на фасади цркве, што указује да је саркофаг настао
истовремено с црквеном грађевином или врло брзо после тога, у сваком случају у
склопу првобитне замисли унутрашњег уређења Сопоћана.3 На старост надгробног
обележја упућује и изглед натписа уклесаног изнад аркада, дуж ивице чеоне плоче,
од којег је сачуван само део: <pr>hsta<vi se> ... igoumeny mhsta sego s¨tgo.4
Иако фрагментован, натпис је драгоцен пошто открива да је саркофаг био постављен
над гробом првог сопоћанског игумана. То показује да је од самог почетка, у
годинама око 1270, било замишљено да у Сопоћанима буду сахрањене особе блиске
ктитору и заслужне за подизање цркве, па су у западном делу наоса припремљене
1 А. Јуришић, Гробна обележја двојице игумана манастира Сопоћана, Саопштења XVIII
(1986) 167-168.
2 Д. Поповић, Српски владарски гроб у средњем веку, Београд 1992, 68, сл. 21.
3 А. Јуришић, Гробна обележја, 168; Д. Поповић, Српски владарски гроб, 68.
4 А. Јуришић, Гробна обележја, 168, сл. 2-3; Д. Поповић, Српски владарски гроб, 68.
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гробнице краља Уроша Првог и архиепископа Јоаникија, а у одговарајућем делу
припрате – гробнице краљеве мајке Ане (која је умрла и сахрањена вероватно у току
довршавања цркве) и првог сопоћанског игумана.5 То је уједно први познати случај
да се манастирски старешина сахрањује у некој владарској задужбини унутар цркве и
да му се гроб обележава саркофагом, што ће изгледа остати усамљена појава у
средњовековној сепулкралној пракси у Србији. Пошто о овом игуману засад не знамо
ништа, треба се сложити с претпоставком да је привилегију да буде сахрањен у цркви
он стекао или својим пореклом или нарочитим заслугама око подизања и украшавања
Сопоћана.6
Избор игумана за своју задужбину извршио је свакако сам краљ Урош.
Учинио је то по ктиторском праву, у његово време увелико устаљеном у Србији.7
Одлазећи на Свету гору (1197) Симеон Немања је на место игумана у Студеници
поставио јеромонаха Дионисија, а у обновљеном Хиландару (1198) за игумана је
одредио игумана Методија.8 Случај ова два манастира је унеколико специфичан: у
Хиландару је сама братија постављала игумана, уважавајући симболично царску
вољу преко предаје жезла, по праву које је још Свети Сава добио од цара Алексија
Трећег, али су у пракси пресудну улогу у томе имали српски владари, као непосредни
наследници првог ктитора;9 у Студеници је, по њеном типику, краљ непосредно
учествовао у избору игумана, а предавањем жезла и узвођењем на игуманско место
обављао је његову инвеституру.10 По оснивању Архиепископије (1219) донете су
опште одредбе о избору игумана, садржане у Другој жичкој повељи (1224): игумане
краљевских манастира, којих је тада било четири, бира краљ, они се постављају у
Жичи, благосиља их архиепископ, а краљ им предаје жезло и целива их.11 Свакако је
на тај начин изабран и први сопоћански игуман.
Кад се то десило, можемо да претпоставимо по млађим примерима главних
краљевских задужбина. Приликом подизања своје гробне цркве у Бањској (13131316), у којој је тада столовао епископ Данило, будући архиепископ, краљ Милутин
се у свему ослонио на њега, заповедивши му "да се брине о свршетку храма тога, и
што је на потребу за подизање и устројство уметности црквене лепоте те свете
цркве... Његовом заповешћу и мудрошћу, даном му од Господа, старо здање те цркве
би разорено, и ново од основа подигавши и сврши, на слику Свете Богородице
Студеничке, заповешћу господина краља Стефана Уроша".12 Оно што је била
дужност игумана, у Бањској је обавио тамошњи епископ, пошто је тада она била
5 Д. Поповић, Српски владарски гроб, 61-78.
6 А. Јуришић, Гробна обележја, 168; Д. Поповић, Српски владарски гроб, 68-69.
7 Вид. В. Марковић, Ктитори, њихове дужности и права, ПКЈИФ 5 (1925) 111-113; С.
Троицки, Ктиторско право у Византији и Немањићкој Србији, Глас СКА CLXVIII (1935) 109111; Игуман, Лексикон српског средњег века, Београд 1999, 247 (М. Јанковић).
8 Списи Светог Саве и Стефана Првовенчаног (превео Л. Мирковић), Београд 1939, 122.
9 С. Троицки, Ктиторско право, 109; В. А. Мошин – М. А. Пурковић, Хиландарски игумани
средњега века, 2. изд., Београд 1999, 12-15, 17, 27, 37, 70.
10 Списи светога Саве и Стевана Првовенчаног, 71-73, нап. 1; М. М. Петровић, Студенички
типик и самосталност Српске цркве, Београд 1986, 36-40.
11 С. Новаковић, Законски споменици српских држава средњег века, Београд 1912, 572-573; В.
Марковић, Ктитори, њихове дужности и права, 112; С. Троицки, Ктиторско право, 110.
12 Архиепископ Данило, Животи краљева и архиепископа српских (превео Л. Мирковић),
Београд 1935, 113-114. О улози Данила у подизању Бањске најпотпуније С. Радојчић,
Архиепископ Данило II и српска архитектура раног XIV века, у његовој књизи Узори и дела
старих српских уметника, Београд 1975, 195-210.
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епископија. Данило је припремио све што је било потребно за подизање нове цркве,
одредио је њен изглед, надгледао рад мајстора и бринуо се о окончању свих послова.
Даниловим услугама користио се и краљ Стефан Дечански приликом изградње
Дечана (1327-1334/1335),13 али је главни терет сигурно поднео први игуман Арсеније,
који је изабран одмах по оснивању манастира, јер га краљ спомиње већ у првој
дечанској хрисовуљи 1330. док се црква тек зидала: под његовим надзором и
његовим залагањем почела је да се остварује замисао о Дечанима и његовим
старањем они су били завршени у свему 1348. године.14 И одлука краља Душана да
подигне манастир Светих арханђела код Призрена (1343-1352) поклопио се с избором
Јакова за првог игумана, којем је била поверена брига око припремања за изградњу
манастира; изабран за серског митрополита 1348. или мало пре те године, Јаков је
дотле свакако стигао да припреми све што је било неопходно за зидање цркве и да
образује манастирско братство.15
За прве игумане несумњиво су бирани образовани монаси добрих
организаторских способности, кадри да обаве све неопходне припреме и да
надгледају рад на изградњи манастира, па је њихов труд понекад бележен у
повељама16 или на зидовима цркава.17 Неки би стицали право и да буду насликани у
цркви, као игумани непознатих имена у Милешеви (1222-1228)18 и у јужном
параклису за спољну припрату у Студеници (1234-1235),19 или игуман Арсеније, два
пута приказан у Дечанима.20 Што се њиховог гроба тиче, правило није постојало:
први студенички игумани Дионисије и Игњатије сахрањени су одмах поред
Богородичине цркве, с њене јужне стране,21 док се за дечанског игумана Арсенија
претпоставља да је сахрањен у припрати цркве, испод једног од његових портрета.22
Гробнице су им биле обележене само равном каменом плочом, с натписом или без
њега. Једини изузетак је гроб првог сопоћанског игумана, и положајем у припрати
13 Архиепископ Данило, Животи, 152-156.
14 Б. Тодић – М. Чанак-Медић, Манастир Дечани, Београд 2005, 19, 30-31 и другде (са
литературом и изворима).
15 Р. М. Грујић, Откопавање Светих арханђела код Призрена (прелиминарни извештај),
Гласник Скопског научног друштва III (1928) 243-248; Г. Острогорски, О серском
митрополиту Јакову, Зборник Филозофског факултета X-1 (1968) 219-225.
16 За дечанског игумана Арсенија вид. П. Ивић – М. Грковић, Дечанске хрисовуље, Нови Сад
1976, 139, 308; за светоарханђелског Јакова Ј. Шафарик, Хрисовуља цара Стефана Душана
којом оснива манастир Св. архангела Михаила и Гаврила у Призрену године 1348, Гласник
ДСС XV (1862) 276 и С. Новаковић, Законски споменици, 412.
17 Први игуман Арсеније споменут је у главном ктиторском натпису у Дечанима, и поред њега
је забележено да се "трудио о месту овом светом", слично као и у натписима уз његове
портрете, Б. Тодић – М. Чанак-Медић, Манастир Дечани, 19. Тако је било и у неким другим
краљевским задужбинама: у Старом Нагоричину је у натпису над улазом уклесано име
игумана Андонија (1312/1313), у чије је време црква обнављана, и на фресци име игумана
Венијамина (1317/1318), при коме је она живописана, Б. Тодић, Старо Нагоричино, Београд
1993, 26, цртеж 1-2; у натпису на Краљевој цркви у Студеници (1313/1314) споменуто је
"потружденије" студеничког игумана, архимандрита и протосинђела Јована, Г. Бабић, Краљева
црква у Студеници, Београд 1987, 21-22, сл. 5.
18 Б. Живковић, Милешева – цртежи фресака, Београд 1992, 25.
19 С. Радојчић, Портрети српских владара у средњем веку, Скопље 1934, 16.
20 Б. Тодић – М. Чанак-Медић, Манастир Дечани, 446.
21 С. Мандић, Први игумани манастира Студенице, у његовој књизи Древник. Записи
конзерватора, Београд 1975, 89-95.
22 Б. Тодић – М. Чанак-Медић, Манастир Дечани, 238.
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цркви, наспрам гроба краљице Ане, и изгледом надгробног обележја у виду
саркофага, који је у Србији био резервисан само за владаре, чланове њихових
породица, највишу властелу и црквене великодостојнике; то би заиста упућивало на
неке посебне, вероватно родбинске везе првог игумана Сопоћана са ктитором,
краљем Урошем.
Извори не допуштају да у свим појединостима пратимо вишеструку
делатност игумана у оснивању и организовању новог манастира, у изградњи,
живописању и украшавању цркве, али се неки видови њиховог ангажовања ипак могу
уочити. Од знатне помоћи у томе могу бити и епископске цркве, где је улога
епископа била слична улози игумана у манастирима. И једни и други – што најбоље
показује пример Данила у Бањској – спроводили су и уважавали вољу и захтеве
ктитора, али су каткад и они могли да оставе траг свог присуства и да унесу понешто
до чега им је било посебно стало. То се, пре свега, може открити на фрескама око
њихових седишта, игумановог или епископског, која су се обично налазила у
југозападном делу поткуполног простора, наспрам олтара.23 То место најчешће је
било обележено сликом Богородице с Христом (каткад репликом неке познате или
чудотворне иконе), почев од Студенице (1208/1209), преко Жиче (1220-1221,
пресликано око 1310), Градца (око 1280), Ариља (1295/1296) до Дечана (1338-1348).
Око архијерејског трона могли су бити сликани и Исус Христос (као у Пећи,
средином XIV века) или ликови светих епископа. Пример пажљивог одабира ликова
светих око места на коме је седео за време богослужења оставио је Свети Сава
1208/1209. године, тада игуман у манастиру Студеници. Он је дао да се у
Богородичиној цркви непосредно изнад његовог престола прикаже у фреско-техници
Богородица Студеничка и да се десно од ње наслика лик великог Савиног узора и
имењака светог Саве Освећеног, а с леве стране његов други узор, свети Јоасаф с
Варлаамом.24 Занимљив избор светих заступника око својих престола сачиниће
епископ моравички Јевсевије у Ариљу и игуман Арсеније у Дечанима,25 али ћемо
посебну пажњу задржати на Грачаници (1320-1321), где је епископ Игњатије дао да
се на месту епископског трона наслика његов свети имењак Игњатије Богоносац и да
му се нимб, једино њему међу свим околним фигурама, украси златом.26 Увођење у
сликани програм светих имењака особа заслужних за подизање и украшавање неке
цркве (као у Студеници, Жичи и другде),27 посебно оних који не припадају
категорији околних светитеља (као свети епископи Јован Златоусти у Ариљу или
Игњатије Богоносац у Грачаници) или издвојених уметничком обрадом (златни нимб
Игњатијев у Грачаници или украшени нимб Јована Милостивог у Петровој цркви
23 О томе смо опширније расправљали у књизи Српско сликарство у доба краља Милутина,
Београд 1998, 65-66, 170-172; вид. и корисну студију M. Radujko, Arcieratik%V qr%noV des
éveques de Moravica et la peinture de Saint-Achille a Arilje, Cahiers archéologiques 49 (2001) 143178.
24 Б. Тодић, Ктиторска композиција у наосу Богородичине цркве у Студеници, Саопштења
XXIX (1997) 41 (с претходном литературом у нап. 43).
25 Б. Тодић, Српско сликарство у доба краља Милутина, 171; M. Radujko, Arcieratik%V
qr%noV, 147-161; Д. Војводић, Зидно сликарство цркве Светог Ахилија у Ариљу, Београд 2005,
83-84; Б. Тодић – М. Чанак-Медић, Манастир Дечани, 424-425.
26 Б. Тодић, Грачаница – сликарство, Београд – Приштина 1988, 71.
27 О томе В. Ј. Ђурић, Свети Сава и сликарство његовог доба, Међународни научни скуп Сава
Немањић – свети Сава. Историја и предање, Београд 1979, 247-252; Б. Тодић, Патријарх
Јоаникије – ктитор фресака у цркви Св. апостола у Пећи, Зборник за ликовне уметности
Матице српске 16 (1980) 92-93.
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код Новог Пазара), епитетима или иконографијом – увек су знак посебне пажње коју
су им указивали ктитори, епископи или игумани.
Да ли у Сопоћанима постоји нешто слично што би упућивало на лично
залагање њиховог првог игумана? Посебно имамо у виду најнижу зону фресака у
наосу цркве, где су се обично појављивала карактеристична одступања у систему
декорације. Срећна је околност што су се у овом простору у Сопоћанима доста добро
очувале појединачне фигуре светих, иако без сачуваних имена. Оне показују да је око
1272-1276. у поткуполном простору цркве створен добар и строг распоред ликова, у
великој мери заснован на већ устаљеним решењима уметности XIII века.28 Око
иконостаса су биле две иконе, вероватно на дрвеним плочама, оперважене штуко
украсом, од чега више нема ни трага; до њих, на северном и јужном зиду, налазе се
ликови светог Стефана Првомученика и Јована Претече. Апостоли су испуњавали
целу северну и највећи део јужне певнице, док су до њих, лево од места за игумана,
један столпник и три света лекара, вероватно Козма, Пантелејмон и Дамјан. Иако су
знатно оштећени, лако се уочава да су сви апостоли једнако обучени у хитоне,
химатионе и сандале, да су у рукама имали савијене свитке и да их је било укупно
осамнаест, што значи да су им били прикључени и неки из скупине седамдесеторице
апостола. Предводили су их Петар и Павле, најближи олтару: обојица благосиљају,
Петар има свитак и крст на дугачкој дршци, а Павле свежањ свитака својих
посланица. Међу апостолима су и четворица јеванђелиста, једини с књигама у
рукама, а распоређени су овако: Матеј и Лука су на северном зиду северне певнице,
Марко је до апостола Павла на источном зиду јужне певнице, а преко пута Јован, на
источној страни југозападног пиластра.
Овај последњи јеванђелиста заслужује да му се посвети посебна пажња.
Најпре треба рећи да се он лако препознаје, јер у свему понавља уобичајен лик
јеванђелисте Јована Богослова кад се он представља као засебна фигура, изван
јеванђељских композиција: насликан је као проћелав старији човек са подужом
брадом, а у руци држи склопљено јеванђеље у виду књиге (сл. 2).29 Од осталих
јеванђелиста он је издвојен и тако што је насликан на месту где се налазило
игуманско седиште,30 приказан у строгом чеоном ставу и што једини од апостола
(осим Петра и Павла) благосиља именословно.31 Такав положај Јована Богослова и
таква иконографска обрада упућују да је он овде насликан највероватније по жељи
сопоћанског игумана, који је пред његовим ликом седео током богослужења.
Поучени, уз многобројне друге случајеве стављања под заштиту истоимених
светитеља, примерима Светог Саве у Студеници и епископа Игњатија у Грачаници,
који су своје свете заштитнике и имењаке насликали уза своје престоле у храмовима
при којима су столовали, можемо претпоставити да је име првог сопоћанског
28 N. L. Okunev, Составь росписи храма в Сопочанах, Byzantinoslavica I (1929) 128-129, рис. 8,
16; G. Millet – A. Frolow, La peinture du Moyen âge en Yougoslavie, II, Paris 1957, pl. 6/4, 32/1;
33/1-3, 34/1-3; Б. Живковић, Сопоћани. Цртежи фресака, Београд 1984, 10-13, 18-19.
29 У досадашњој литератури о Сопоћанима усталило се, вероватно забуном, мишљење да је
Јован један од апостола у северној певници. То је погрешно, јер је тај апостол млад и голобрад,
због чега у њему треба понајпре видети Филипа, а и у руци он има смотани свитак, који у
Сопоћанима не носе јеванђелисти. О иконографском изгледу Јована Богослова вид. М. Медић,
Стари сликарски приручници III. Ерминија О сликарским вештинама Дионисија из Фурне,
Београд 2005, 384-385.
30 Оштећења на фресци, отприлике на два метра висине, потврђивала би да се пред њим
(уосталом, као и данас) некада налазило дрвено седиште.
31 G. Millet – A. Frolow, La peinture du Moyen âge, II, pl. 34/3; Б. Живковић, Сопоћани, 13.
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игумана могло бити Јован. То би објашњавало зашто је баш Јован Богослов изабран
да надвиси игуманску столицу, при чему се није битније пореметио околни хор
светих апостола. С Јованом Претечом преко пута, уз иконостас, затварао би се круг
имењака-заштитника сопоћанског игумана.32 Додајмо овде и то да вероватно није
случајано што су до игумановог места смештени свети лекари, сматрани за поуздане
исцелитеље и помоћнике, који се, иначе, у тако наглашеном виду не сликају у овом
простору у српским црквама XIII века.
Повезивање Јована Богослова с првим сопоћанским игуманом могло би
допринети објашњавању још неких фресака у цркви. Међу малобројним
појединачним ликовима у протезису приказан је и свети Јован, једини од апостола, у
виду попрсја на западном зиду, поред светог Стефана Новог, а под њим је у лунети
над улазом био Христос у гробу.33 Насликан у простору у којем се ваде честице за
живе и мртве и уз четврту просфору спомиње игуман, Јован Богослов је могао бити
истовремено и заступник сопоћанског старешине. То је још пре могао бити на фресци
у ђаконикону. На источном зиду овог простора, који је функционисао и као параклис,
приказан је Деизис (сл. 3), у коме Христу на престолу предстоје Богородица и
непознати архијереј, патрон параклиса, а спуштени мало ниже придружују им се
Јован Претеча и Јован Богослов око Мандилиона (сл. 4).34 Пошто сваки Деизис има у
начелу значење поклоњења, мољења и заступништва,35 његова иконографија је могла
да се прилагођава локалним приликама; тако су у њему место Богородице или Јована
Претече заузимале понекад друге свете особе, или је пак прошириван ликовима
посебно одабраних светитеља.36 На ове замене или допуне устаљеног изгледа
Деизиса свакако су утицали они који су наручивали слике, прилагођавајући их својим
потребама и захтевима. Тако је сигурно било и у Сопоћанима, посебно ако се докаже
претпоставка да је параклис био посвећен Светом Сави Српском и да у њему треба
препознати непознатог архијереја до Христа.37 Сопоћански игуман би у овом
проширеном Деизису опет имао свог заступника у светом Јовану Богослову и, можда,
Јовану Претечи.
32 Овакво удвајање истоимених светих заштитника није необично; на пример, у припрати
Леснова (1349) налазе се свети Јован Богослов и Јован Претеча приказани око улаза у наос,
вероватно у вези с ктитором, деспотом Јованом Оливером, или тадашњим злетовским
епископом Јованом, С. Габелић, Манастир Лесново. Историја и сликарство, Београд 1998,
197-198, сл. 100, 112. Вољом игумановом можда би се могло протумачити и издвајање
Крштења Христовог из циклуса Празника у Сопоћанима и његово спуштање у јужну певницу
(Б. Живковић, Сопоћани, 19), сасвим близу игумановог седишта, јер се друго објашњење за
овакав његов положај тешко може наћи.
33 N. L. Okunev, Составь росписи храма в Сопочанах, 140; В. Ј. Ђурић, Сопоћани, Београд
1963, 86; Б. Живковић, Сопоћани, 31.
34 N. L. Okunev, Составь росписи храма в Сопочанах, 140; В. Ј. Ђурић, Сопоћани, 86, т. LVIII;
G. Babić, Les chapelles annexes des églises byzantines, Paris 1969, 134; Б. Живковић, Сопоћани,
29.
35 Вид. Ch. Walter, Two Notes on the Deësis, Revue des études byzantines 26 (1968) 325-327; A.
Cutler, Under the Sign of the Deesis. On the Question of Representativeness in Medieval Art and
Literature, DOP 41 (1987) 145-154.
36 Довољно примера оваквих Деизиса навели су M. Andoloro, Note sui temi iconografici della
Deesis e della Haghiosoritissa, Rivista dell’ Instituto nazionale d’archeologia e storia dell’arte, n. s.
XVII (1970) 107-110, 114-115; A. Cutler, Under the Sign of the Deesis, 147-151; Byzantium, Faith
and Power (1261-1557), ed. by H. C. Evans, New York 2004, 138-139, 318.
37 Р. Николић, Прилози проучавању живописа из XIII и XIV века у области Раса, Рашка
баштина 2 (1980) 71-85.
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У сваком случају, свети Јован Богослов сигурно није без посебног разлога
насликан и над игуманским седиштем у наосу и у Деизису сложеног типа у
ђаконикону. Појаву његовог лика на овим местима приписујемо улози првог
сопоћанског игумана, који је тако могао у извесној мери да утиче на програм фресака
у храму, пре свега око свог седишта у наосу и у оквиру шире заступничке теме на
источном зиду ђаконикона. Његов је труд око подизања и осликавања Сопоћана без
сумње био знатан, што му је – можда уз сродничке везе са ктитором – дало право да
припреми себи гробницу у припрати цркве, да је надвиси саркофагом и окружи је
ликовима светих монаха. Остаје да будућа подробнија истраживања фресака у
Сопоћанима потврде или оспоре ову нашу претпоставку.
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Branislav Todić
NOTE SUR LE PREMIER HIGOUMÈNE DU MONASTÈRE SOPOĆANI
Lors des fouilles archéologiques dans l’église de la Divine Trinité du monanstère
Sopoćani c’est dans la partie sud-ouest du narthex qu’ est retrouvée une sépulture datant de
l’époque de la construction de l’église de même que les fragments du sarcophage qui se
trouvait au-dessus de la tombe. Les deux fragments les plus grands du sarcophage
témoignent qu’il a été décoré par des reliefs en forme d’arcades au-dessus desquelles était
taillé un texte sur la mort de l’higoumène (tab. 1). Malheureusement, non seulement que
son nom n’est pas conservé dans le texte mais il ne nous est connu ni d’après d’autres
sources. Aucun autre higoumène d’églises fondées par des souverains serbes au moyen âge
n’a obtenu une tombe au sarcophage, ce qui fait supposer que le premier higoumène fusse
dans un lien parental avec le fondateur de cette église, roi Uroš Ier, ou bien qu’il jouât un
rôle important dans la fondation et la construction de l’église ainsi que dans l’exécution de
ses peintures murales vers 1270. Grâce à ce qu’on connaît sur les autres higoumènes des
fondations des souverains en Serbie, on peut envisager quand et comment fut élu le
premier higoumène du Sopoćani et tout ce qu’il fit pour organiser le monastère et faire
construire et peindre l’église. Après avoir passé en revue les différentes manières d’honorer
les higoumènes dans des monastères venant d’être fondés, nous avons étudié les fresques
du Sopoćani en vue d’y découvrir quoi que ce soit en rapport avec son premier higoumène.
Nous avons constaté que dans le pilastre sur la surface au-dessous la coupole – où se
trouve régulièrement le siège d’higoumène– est peint l’évangéliste Jean le Théologien (tab.
2) qui a obtenu, de par sa position et son iconographie, une place plus importante que les
autres apôtres sur les fresques peintes dans cet espace. Étant donné que c’est sur cette
surface que les higoumènes et les évêques (des églises épiscopales) faisaient parfois peindre
leurs saints patrons et les saints dont le nom ils portaient, on suppose que le premier
higoumène de Sopoćani s’appelait vraisemblablement Jean. Cette hypothèse est appuyée
par le fait que dans la Déisis du type composé du djakonik (tab. 3), autour de Christ sur le
trône, sont représentés, en haut - la Vierge et un saint évêque (peut-être saint Sava de
Serbie), et en bas – autour du Mandilion - saint Jean le Précurseur et saint Jean le
Théologien (tab. 4). Bien que cet évangeliste soit parfois incorporé dans la Déisis dans l’art
bizantin, ce ne serait pas par hasard qu’il soit peint notamment au-dessus du siège d’
higoumène dans le naos et dans la Déisis du djakonik, dans une composition au caractère
médiateur et mandataire. Si l’hypothèse de l’auteur de ce texte est vraie, cela prouve que le
premier higoumène du Sopoćani avait joué un rôle dans la composition du programme de
fresques, du moins en ce qui concerne la place assignée à sait Jean le Théologien. C’est
vraisemblablement à cause son grand zèle pour la construction et la penture de Sopoćani
qu’il fut enseveli dans l’église et qu’un sarcophage de pierre fut dressé sur sa tombe.
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Сл. 1. Саркофаг над гробом првог сопоћанског игумана (реконструкција)

Сл. 2. Свети Јован Богослов, фреска над игуманским местом у Сопоћанима,
1272-1276.
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Сл. 3. Деизис у ђаконикону Сопоћана, 1272-1276

Сл. 4. Деизис у ђаконикону Сопоћана, детаљ: свети Јован Претеча и
свети Јован Богослов око Мандилиона
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СЕРБСКИЕ СЮЖЕТЫ В РУССКОЙ ИКОНОПИСИ
Апстракт: В XVI в. на волне интереса к истории Сербии и в связи с
увеличившимися контактами в русском искусстве появляются изображения
сербских святых и целого ряда сюжетов из сербской истории, из которых
рассматривается изображение Чуда о св. Стефане в житии святителя
Николая. Описания внешности святых присутствуют в иконописных подлинниках
разных редакций. Чаще всего их изображения встречаются на иконах-минеях. Если в
XVI-XVII вв., как правило, присутствуют св. Савва, св. Арсений и св. Симеон, то в
памятниках
поздней
русской
иконописи
состав
сербских
святых
расширяется. Наибольшую популярность из сербской истории в русском искусстве
получило Чудо святителя Николая о св. Стефане, которое в монументальной
живописи и в иконописи изображается обстоятельно и подробно.
Ключевые слова: сербские святые, св. Савва, св. арсений, св. Симеон. св.
Стефан. св. Лазарь, Чудо о св. Стефане. иконы-минеи, иконописные подлинники
Изображениям в древнерусском искусстве сербских святых и сюжетов,
связанных с историей Сербии, посвящен ряд замечательных статей Сретена
Петковича1, в которых он рассмотрел немало икон и миниатюр в контексте изучения
историко-культурных связей России и Сербии, начиная с XVI века. В работах С.
Петковича, помимо изобразительного материала, проанализирован широкий пласт
разнообразных письменных источников, содержащих информацию о сербских
святых – лицевых летописей, иконописных подлинников и др. В настоящем
сообщении нам хотелось бы расширить круг источников и указать на некоторые
новые памятники живописи, относящиеся к этой теме. Определенная сложность
изучения вопроса состоит в том, что на данный момент нет исчерпывающего
исследования о древнерусских месяцесловах и святцах XVI-XVII веков в отличие от
более раннего периода, которому посвящена монография О.В. Лосевой.
Появление памятей сербских святых в русских месяцесловах восходит к
рубежу XIV-XV веков. Как отметила О.В. Лосева, "внесение в русские календари
1 Петковић С. Руски утицаj на српско сликарство XVI и XVII века // Старинар, XII. Београд,
1961, 91-109; Petkovic S. Una Icona russa raffigurante santi serbi nella Pinacoteca Vaticana //
Orientalia Christiana Periodica, XXXVII. Roma, 1971. P. 491-499; Иван Грозни и култ кнеза
Лазара у Русиjи // О кнезу Лазару. Београд, 1975, 311-312; Свети Сава српски у старом руском,
румунском и бугарском сликарству // Сава Немањић – свети Сава, историjа и предање.
Београд, 1979, 357-378; ИлустрациJу живота деспота Стефана Лазаревића у руском рукопису
XVI века // Зборник за ликовне уметности, 18. Нови Сад, 1982, 53-68; Српски светитељи у
руским иконописним приручницима XVI-XIX века // Споменица епископу Шумадиjском Сави.
Нови Сад, 2001, 159-176.
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новых болгарских и сербских праздников связано с введением и распространением
Савваитского Иерусалимского Устава"2. На их появление на Руси, очевидно,
повлияла деятельность митрополита Киприана. Памяти сербских святых
встречаются в рукописях начала XV века, в которых упоминаются св. Арсений,
Савва и Симеон3. Но это достаточно редкие примеры. Очевидно, их
распространение приходится уже на зрелый XV век. К сожалению, огромный пласт
русских месяцесловов этого периода практически не изучен и только ведется работа
в этом направлении, поэтому возможно лишь констатировать, что в XVI в.
количество сербских памятей увеличивается. Первоначально варьировались дни их
празднования. Так, например, святитель Арсений в октябре упоминается то 27, то 28
числа. Причем этот разнобой зафиксирован в разных источниках, например, в
иконописных подлинниках, содержащих описание внешности святых, а также в
Чиновниках (Типиконах) кафедральных соборов Древней Руси, древнейшими из
которых являются Чиновники Успенского собора Кремля и Св. Софии
Новгородской4. Так, в Типиконе Успенского собора Кремля первой трети XVII в.
память св. Арсения отмечалась в 27 день: "В той же день иже во святых отца нашего
Арсения, архиепископа Серьбскаго, чюдотворца. Вечер и утре благовестят в лебед, а
звон средней, поют по уставу с полиелеосом"5.
В более поздней рукописи его память перемещается на 28 октября:
"Арсению Серьбскому поют совсем, а празднество в малом Трефолойце; стихиры на
6, трезвон средней"6. На память св. Саввы 14 февраля богослужение предварял
"трезвон средней в лебед"7. Празднования в честь св. Симеона в рукописях
Чиновников XVII века не зафиксированы. В новгородском Чиновнике св. Софии
начала XVII века также упоминаются только св. Арсений и св. Савва, память св.
Симеона отсутствует8. Любопытно замечание келарского обиходника КириллоБелозерского монастыря о праздновании в честь св. Саввы в этом монастыре и о
трапезе в этот день: "На Савин день Серпского звоним з болшим, и маслом святым
помазуем. Хлебы белые, квас ячной, шти или в сковородах ушное, двоя рыба"9.
Несмотря на наличие упоминаний о сербских святых в русских источниках,
начиная с раннего XV века, на сегодняшний день неизвестно изображений этого
столетия ни среди икон и во фресках. Возможно, они не сохранились, либо находятся
среди тех святых на иконах и в росписях храмов, надписи у которых утрачены.
Вероятно, что среди несохранившихся изображений новгородской церкви в честь
Симеона Богоприимца, расписанной в конце 60-х годов в соответствии с
календарным принципом, могли быть и сербские святые10. Но это только наше
2 Лосева О.В. Русские месяцесловы XI-XIV веков. М., 2001. С. 83.
3 Там же.
4 Голубцов А.П. Чиновники Московского Успенского собора и выходы патриарха Никона. М.,
1908; Он же. Чиновники Новгородского Софийского собора. СПб., 1899.
5 Голубцов, 1908. С. 18.
6 Голубцов, 1908. С. 164.
7 Голубцов, 1908. С. 176.
8 Голубцов, 1899. С. 93.
9 Келарский обиходник Матфея Никифорова старца Кирилло-Белозерского монастыря.
1655/1656 год.М., 2002. С.70.
10 О фресках церкви св. Симеона Богоприимца в Новгороде см.: Лившиц Л.И.
Монументальная живопись Новгорода XIV-XV веков. М., 1987. С.517-520.
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предположение. А реальные памятники восходят уже к XVI веку. Было множество
причин, давших импульс к нарастанию интереса к сербской тематике, они
рассмотрены в трудах ряда исследователей, в том числе С. Петковича. Одной из
основных, очевидно, стал интерес к истории вообще, и в частности к истории
православных государств в связи с внедрением концепции "Москва-Третий Рим", а
также увеличившиеся контакты с православным Востоком. Следует отметить, что в
русское летописание было введено значительное количество известий о Сербии,
которые отсутствовали в ранний период. Например, в Никоновской летописи
присутствует сообщение о святом Савве, отправившемся в паломничество на Синай,
а также содержится рассказ о сербских господарях и краткая история Сербской
церкви11.
В XVI столетии в русской живописи и культуре содержится целый пласт
сербских сюжетов, опубликованных С. Петковичем. Кратко напомним основные
памятники. К ним принадлежат две таблетки - новгородская и ростовская. Софийская
новгородская таблетка, по мнению В.Н. Лазарева, была выполнена около середины
XVI века в качестве дополнения к комплекту более ранних12. На одной стороне
иконы представлен Первый Вселенский Никейский собор собор, а на другой - святые
Стефан Сурожский, Савва Сербский и Павел Комельский. Св. Савва изображен в
белых кресчатых ризах, омофор перекинут через левую руку, в которой он держит
Евангелие, правая - поднята в благословляющем жесте и чуть отведена в сторону.
Именно такое изображение святителя будет впоследствии усвоено в русском
искусстве. Вторая икона – это таблетка ростовского происхождения около середины
XVI века, хранящаяся в ГТГ13. На одной стороне представлены св. Петр митрополит,
преп. Павел Обнорский, Феодосий Великий и Михаил Клопский, на другой – св.
Савва Сербский, преп. Антоний Великий, Антоний Римлянин и Евфимий Великий.
Но очевидно, иконография св. Саввы к этому времени еще не была окончательно
оформлена, что подтверждает икона "Воздвижение Креста, Покров Богоматери и
избранные святые" 1565 г. из Белогостицкого монастыря около Ростова Великого.
Икона большого размера 129х105 см. На обороте между шпонок процарапана
надпись, в которой назван иконописец – Митя Усов, и указана дата ее создания14. Св.
Савва изображен в нижнем ряду справа среди русских святых - преп. Александра
Свирского, преп. Кирилла Белозерского и князей Бориса и Глеба. Примечательно,
что он представлен как преподобный, а не как святитель. Он в охристой рясе и
коричневой мантии, со свернутым свитком в левой руке, кисть которой закрыта
мантией, и правой рукой он благословляет. Приводя этот перечень икон XVI века,
хотелось бы уточнить датировку иконы "Избранные святые: апостол Иоанн Богослов,
святитель Савва Сербский, преподобные Евфросин Псковский и Савва Крыпецкий с
житием преподобного Саввы Крыпецкого", которую С. Петкович опубликовал как
памятник позднего XVI века. Эта псковская икона на нижнем поле имеет текст о ее

11 ПСРЛ. Т.X. М., 2000, репринт. С. 42, 46-48.
12 Лазарев В.Н. Страницы истории новгородской живописи. Двусторонние таблетки из собора
св. Софии в Новгороде. М., 1977. С.36.
13 Антонова В.И., Мнева Н.Е. Каталог древнерусской живописи Государственной
Третьяковской галереи. Опыт историко-художественной классификации. М., 1963. Т.II. С. 51.
Кат. № 397.
14 Антонова, Мнева. Т.II. С.52. Кат. 399. Инв. № ДР 48.
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создании, в котором указана дата 1702 год15.
Необходимо поставить вопрос об источниках иконографии сербских святых.
Вероятно, что для русских мастеров, особенно провинциальных, в качестве
иконографического образца не всегда был доступен сербский изобразительный
материал, как это, вероятно произошло, в случае с росписями Архангельского собора
Московского Кремля16, где среди портретов русских князей присутствует образы
трех сербских святых - Саввы и Симеона в молении ко Спасителю, и св. Лазаря. По
мнению исследователей, как образец для фресок могла послужить икона свв.
Симеона и Саввы, подаренная Ивану Грозному прибывшими из Хиландара
сербскими монахами17. Судя по текстам иконописных подлинников, к концу XVI
века были выработаны устойчивые иконографические образцы для описания
внешности сербских святых. Среди просмотренных более поздних вариантов
присутствуют некоторые незначительные различия в описаниях святых. Тексты
наиболее ранних русских иконописных подлинников содержат описания внешности
трех святых - св. Саввы, Арсения и Симеона. В поздних вариантах к ним еще
добавятся король Владислав, св. Стефан и св. Лазарь. Редакции подлинников и их
источники еще не изучены18. На сегодняшний день древнейшим считается
Софийский Новгородский подлинник, который датируется концом XVI века.
Большая часть известных нам памятников была создана во второй половине XVII-в
XVIII веках. Обзор этих текстов и выдержки из них приведены в статье С.
Петковича19, однако, следует отметить, что круг этих источников намного шире, чем
указано в его работе. Часть из них не исследована и не опубликована. На наш взгляд,
интересно сопоставить описания подлинников и изображения, сохранившиеся среди
таблеток и икон-миней20. Обратимся к текстам подлинников.
Святитель Савва, наверное, один из наиболее известных и почитаемых на
Руси сербских святых. Житие его, написанное иеромонахом Хиландарского
монастыря Доментианом, наиболее часто встречается среди русских рукописей, как
самостоятельное произведение, так и в составе сборников21. Описание внешности св.
Саввы помещается, как правило, под 14 января. Самое раннее содержится в
Софийском новгородском подлиннике: "Сед, плешив, брада доле Власиевы, риза

15 Иконы Пскова. М., 2003. С. 244-250.
16 По мнению исследователей, они указывали на родство московских князей с византийскими
василевсами и сербской королевской династией. На фреске св. Симеон представлен в
монашеском облачении с молитвенно воздетыми руками, а св. Савва в архиерейском
облачении в митре с Евангелием в левой руке. На этом же столбе, только выше расположен
образ св. Лазаря.
17 Самойлова Т.Е. Княжеские портреты в росписи Архангельского собора Московского
Кремля. М., 2004. С. 150.
18 Белоброва О.А. Подлинник иконописный//Словарь книжников и книжности Древней Руси.
Вторая половина XIV-XVI в.М., 1989.Ч.2. С. 294-296.
19 Петковић С. Српски светитељи у руским иконописним приручницима XVI-XIX века //
Споменица епископу Шумадиjском Сави. Нови Сад, 2001, 159-176.
20 Небольшие по размеру минеи, написанные с обеих сторон на залевкашенном холсте,
именуются таблетками, в отличие от более значительных икон – миней на деревянной основе.
21 Например, среди рукописей ОР РГБ – фонд ОР РГБ 218 № 1132 рук. Второй четверти XVI
в, фонд Ундольского 310 № 364 кон. XVI века и др.
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кресчата. Исподь вохра, а по нем амофор"22. Это довольно устойчивое описание
прослеживается также по текстам других подлинников. В Палехском, который был
опубликован Г.Д. Филимоновым, - добавится лишь дата его преставления – 6711 г. от
сотворения мира.
Память св. Арсения колеблется между 28 и 29 октября. В новгородской
рукописи дается такое описание святителя: "Арсений, архиепископ Серпский. Сед,
аки Андрей Первозванный, риза кресты, испод дымчат"23. Подлинник Алфавитной
редакции 1658 г. из собрания Хлудова указывает, что на голове святителя должна
изображаться митра24. В рукописи XVIII века, в так называемом сводном
подлиннике приведен чуть более подробный текст: "подобием брада и власы аки
апостол Андрей риза святительская, во омофоре, в руке Евангелие, исподняя риза
дымчата"25.
Описание изображения преп. Симеона, память которого приходится на 14
февраля, отсутствует в Софийском Подлиннике, а в последующих варьируются:
"Сед, брада покороче Захариевы". В Палехском оно дано иначе: "Подобием стар, сед,
образом и брадою аки Иоанн Богослов, в схиме, ризы преподобнические, исподняя
празеленная"26.
Изображение св. Владислава в живописи XVI-XVII веков нам пока не
встречалось, но есть описание его иконографии в Подлиннике под 7 июля. "И святаго
благовернаго царя Владислава Сербского чудотворца, сед, кудряв, в царском венце,
брада Афанасия Александрийскаго, в порфире, в правой руке крест, а в левой свиток:
"Величит душа моя Господа и возрадуется дух мой …"27.
В иконописном подлиннике С.Т. Большакова под 15 июня приведено
описание внешности св. Лазаря: "И св. благовернаго князя Лазаря, краля и
самодержца сербскаго, сед, брада Николина, на главе шапка, риза княжеская"28. В
Палехском подлиннике XVIII века текст очень подробный: "подобием сед, брада аки
Никона Радонежского, на главе сед, брада аки Никона Радонежского, на главе шака,
ризы на нем княжеския, убиен от Измаилтян в лето 6897, а от Рождества Христова
1389"29. Описания внешности св. Лазаря в иконописных подлинниках и его
изображения в иконописи встречаются значительно реже, чем других сербских
святых. В качестве примера можем указать июньскую минею из комплекта
двенадцати икон- миней XIX века, происходящую из церкви Успения на Апухтинке в
Москве, ныне хранящуюся в Третьяковской галерее30. Св. князь изображен в красной
шубе, украшенной орнаментом, и шапке с опушкой.
В Строгановском лицевом подлиннике кон.XVI - нач.XVII века есть три
изображения фактически без комментариев – это святой Арсений и два святых
22 Иконописный подлинник новгородской редакции. М., 1873. С.62.
23 Иконописный подлинник новгородской редакции. С.36.
24 ОР ГИМ, Хлудовское № 1021. Иконописный подлинник алфавитной редакции. Л. 5 об.
25 Сводный иконописный подлинник XVIII века по списку Г. Филимонова. М., 1874. С.181.
26 Сводный иконописный подлинник XVIII века по списку Г. Филимонова. С. 270-271.
27 Подлинник иконописный под редакцией А.И. Успенского из собрания С.Т. Большакова. М.,
1998, (репринт). С. 113.
28 Подлинник иконописный под редакцией А.И. Успенского из собрания С.Т. Большакова. С.
107.
29 Сводный иконописный подлинник XVIII века по списку Г. Филимонова. С.368.
30 Инв. № 24411. Памятник не вошел в каталог и не опубликован.
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Симеона, что, очевидно, надо считать ошибкой31.
С XVI века на иконах-минеях присутствуют изображения сербских святых.
Наиболее часто изображаются св. Савва и Арсений. Св. Симеон встречается реже. К
сожалению, многие русские иконы-минеи XVI века еще находятся под записью, в
ряде других случаев утрачены надписи. Один из наиболее ранних сохранившихся
комплектов икон-миней, датируемый второй половиной XVI века, хранится в
собрании ГТГ. Из сербских святых присутствует изображение св. Саввы,
выполненное согласно указаниям Подлинников.32 Некоторые из икон, традиционно
считавшимися памятниками XVI века, возможно, были выполнены в XIX столетии в
старых традициях, и их атрибуция еще требует уточнения. Таким примером могут
служить таблетки из собрания П.Д.Корина, на которых есть изображения св. Арсения
и Саввы в святительском облачении33. Изображение св. Арсения на этой таблетке
несколько отличается от других. Святитель изображен без головного убора –
островерхой митры, ставшего в русском искусстве фактически характерной
особенностью иконографии святого. Концом XVI - началом XVII датируется
комплект миней из собрания Церковно-Археологического музея при Московской
Духовной Академии, на которых изображены св. Арсений и Савва.
К числу замечательных произведений живописи середины XVII века
принадлежит комплект миней-таблеток из собрания ГТГ34. На октябрьской иконе в
нижнем ряду представлен св. Арсений в островерхой митре, а на февральской - св.
Симеон Мироточивый со свернутым свитком в опущенной левой руке, и высоко
поднятой благословляющей правой рукой. Он облачен с охристую рясу и оливковую
мантию, которые обильно украшены ассистом.
Комплект таблеток-миней, написанных Кириллом Улановым35 из ГТГ
включает изображение на январской минее изображение св. Саввы, а на февральской
таблетке - св. Симеона Мироточца. Большая часть этих таблеток еще не расчищена.
Существует также множество поздних икон-миней, повторяющих состав и
разные варианты иконографии более ранних образцов. Так, на октябрьской минее
1802 г. из музея "Невьянская икона" представлен св. Арсений в митре с Евангелием в
руке36. На иконе "Воскресение-Сошествие во ад со страстями Христовыми, годовой
минеей и чудотворными иконами Богоматери" первой половины XIX века
изображены св. Арсений и Савва в святительских облачениях с непокрытыми
головами37.
Из приведенных примеров, очевидно, что русские минеи дают каждый раз
новые варианты состава сербских святых, что было обусловлено их почитанием,
волей заказчика и т.д. В зависимости от ряда причин отдавалось предпочтение
определенному подбору святых. Эти факторы касались также количества образов
сербских святых, чаще всего включавших изображения св. Арсения, Саввы и
Симеона, иногда же ограничивались каким-либо одним святым. В качестве примера
укажем на старообрядческие Никольские святцы, в которых на январской иконе есть
31 Строгановский иконописный подлинник. М., 1869. С. 29, 104.
32 Антонова, Мнева. Т. II. С. 96-96. Инв.№12826.
33 Антонова В.И. Древнерусское искусство в собрании Павла Корина. М., 1966. С. 68-76.
34 Антонова, Мнева. Т. II. С. 287-288. Кат. № 747. Инв.№12951, 12954.
35 Антонова, Мнева. Т. II. С. 403, кат. № 905, инв.№ 12958, 12971.
36 Невьянская икона. Екатеринбург, 2005. С. 90.
37 Там же. С. 174-175.
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изображение только св. Саввы. Приведем его описание, несколько отличающееся от
других текстов: "Сед, риза и омофор белые, кресты черные с красными полосами,
испод празелен, евангелие и епитрахиль золотыя, башмачки киноварь" 38.
Самый обширный по составу подбор изображения характерен для поздних
памятников, стремившихся к полноте отображения месяцеслова, как иконы XIX века
из церкви Успения на Апухтинке в Москве из Третьяковской галереи
Еще несколько дополнений хотелось бы внести в изучение изображения чуда
святителя Николая о Стефане Дечанском. По наблюдениям А.А. Турилова, текст
чуда о Стефане Дечанском известен на Руси с конца XV века39. В первой половине
XVI века создаются иллюстрации к этому тексту40. Наиболее подробное его
изображение содержится в рукописи из собрания Большакова, которая, как доказали
исследователи, создавалась одновременно с Лицевым летописным сводом41. А.А.
Турилов отметил, что разработка иконографии этого чуда, подробно изложенного в
35 миниатюрах, вероятно, велась русскими мастерами самостоятельно, не копируя
сербский материал. Изображения в рукописи из собрания Большакова существенно
отличаются от сербских житийных икон св. Стефана42. Эти миниатюры, очевидно,
впоследствии послужили в свою очередь иконографическим источником для
изображений во фресках и на иконах. Несмотря на столь большой интерес и
внимание к этому чуду, новому для Руси, оно не столь быстро попало в
монументальное искусство и иконопись. Известные нам памятники восходят к
рубежу XVI-XVII веков. На иконе из Тотьмы кон. XVI - нач. XVII века чудо
изображено в двух клеймах43. На иконе из Третьяковской галереи кон. XVI- нач.
XVII века из собрания Рахманова оно представлено в одном клейме, около которого
подробная надпись: "Святый Никола принесе царю Стефану Серпскому очи на длани
и дарова ему свет"44. В ярославской иконе Симеона Спиридонова Холмогорца 1685
г.45 события изложены в двух клеймах. Как правило, многоплановость и
насыщенность композиций в этих памятниках вызывает ассоциации с миниатюрами
середины XVI века. Есть примеры изображения чуда также из поздней иконописи.
На иконе 1796 г. из Успенского собора Ярославля, хранящейся в Русском музее, чудо
представлено в двух клеймах. В первом св. Николай показывает Стефану очи после

38
Лицевые святцы XVII века Никольского единоверческого монастыря в Москве.
Иконописный подлинник. М., 1997, (репринт). С. 16.
39 Турилов А.А. Сцена убиения Стефана Дечанского в лицевом житии Николы и ее
источник//Древнерусское искусство. Рукописная книга. М., 1983. С. 228-231.
40 Петковић С. Живот Стефана Дечанског на руским миниjатурама и фрескама XVI и XVII
века//Дечани и византиjска уметност средине XIV века. Београд, 1985.
41 Богданов П.П, Пентковский А.М. Житие Николы в Лицевом Летописном
своде//Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. М., 1985.
С. 92-107.
42 Турилов. Указ. соч С.230.
43 Рыбаков А. Вологодская икона. М., 1995. Кат. № 266/267.
44 ГТГ. Инв. №23118. В каталог не вошла. Это икона, происходящая из старообрядческого
собрания, может оказаться памятником конца XIX века, написанным в старых традициях.
45 Prus Boguslawski А. The vitae of st. Nicholas and his hagiographical icons in Russia. Part I-II.
University of Kansas, 1980. P. 485-486; Масленицын С.И. Писал Семен Спиридонов. М., 1980. С.
61.

439

ослепления, а во втором – св. Николай "очесем первый зрак дарует"46. Очевидно, что
этот сюжет со временем стал ассоциироваться с помощью святителя людям,
страдающим заболеванием глаз, что подтверждается его включением в состав
программ не храмовых, а личных моленных икон. Так, на ярославской иконе 1843 г.,
принадлежавшей купеческому семейству Кекиных, событие представлено в одном
клейме47. Действие разворачивается в церкви роскошной барочной архитектуры. В
левом углу сидит св. Стефан в красном плаще, рядом с которым стоит св. Никола,
прикасающийся к его голове рукой. В правой части клейма – чтец и молящиеся. Это
чудо требует отдельного детального изучения, которое будет возможно по мере
накопления соответствующего материала.
В монументальной живописи сюжет со св. Стефаном присутствует во
фресках церкви Николы Надеина в Ярославле48, которые были завершены к 1641
году. Он подробно проиллюстрирован в четырех сценах: "Стефан оклеветан
мачехой", "Ослепление Стефана", "Возвращение святителем Николаем зрения
царевичу Стефану", "Святитель Николай благословляет царевича Стефана". В
третьем клейме св. Стефан в голубой царской далматике с золотым лором восседает
на престоле, а за его правым плечом стоит св. Николай, благословляя Стефана.
Любопытно, что на его голове островерхий царский венец с меховой опушкой.
Похожий головной убор иногда встречается на иконах-минеях у св. Арсения и св.
Лазаря. Стоит отметить, что св. Стефан изображается в иконописи по-разному.
Иногда он юный и безбородый, иногда – средовек. В этом же храме Николы Надеина
кроме Чуда о Стефане есть образ св. Саввы на северном алтарном пилоне49.
Живопись XVII века, к сожалению, находится под записью 1882 года.
Существует еще один интересный аспект – изображения святых Стефанов в
текстах русских иконописных подлинников. В некоторых подлинниках появляются
описание внешности краля Стефана то под 29 октября, то под 30 октября, когда по
сербскому календарю празднуется память Стефана Милутина. В текстах
подлинников нет единообразия как в случае с другими святыми, и не всегда понятно,
какой св. Стефан имелся в виду, что было отмечено С. Петковичем50. В
Большаковском подлиннике: "И св. Стефана Сербскаго короля аки Давид царь
подобием тако же"51. В рукописи Хлудовского собрания 1658 г. приведено такое же
описание и приложено изображение юного Стефана с благословляющей рукой,
интересно, что оно приходится на 31 сентября52. В Филимоновском подлиннике
иконописцам даны указания писать святого как старца: "Св. Стефана краля
Сербскаго, подобием надсед, брада аки Иоанна Богослова, токмо к концу пошире и

46 Святой Николай Мирликийский в произведениях XII-XIX столетий из собрания Русского
музея. СПб., 2006. С.164-167.
47 Иконы Ярославля. М., 2006. С.86-87.
48 Федорычева Е.А. Церковь Николы Надеина в Ярославле. М., 2003.
49 Федорычева Е.А. Церковь Николы Надеина в Ярославле. С. 40.
50 Петковић С. Српски светитељи у руским иконописним приручницима XVI-XIX века //
Споменица епископу Шумадиjском Сави. Нови Сад, 2001, 168-169.
51 Подлинник иконописный под редакцией А.И. Успенского из собрания С.Т. Большакова. С.
43.
52 ГИМ, Хлудовское № 1021. Иконописный подлинник алфавитной редакции. Описание на л.
36, изображение на л. 60.

440

покороче, с космачками, на главе королевская корона, ризы аки княжеския"53.
Вероятно, в связи с распространением чуда св. Николая о Стефане Дечанском,
возникает интерес к его изображению. Но составители текстов подлинников могли
запутаться в днях памятей нескольких Стефанов. Пополнение сербскими памятями
русских календарей не было сразу усвоено иконописцами. Пока что в подлинниках
не встретилась дата 11 ноября, когда празднуется память св. Стефана Дечанского,
хотя службы ему известны в русских рукописях XVI века именно под этим числом
Подводя итоги, следует отметить, что, если от XVI века мы имеем
единичные примеры изображения сербских святых в русской живописи, то затем они
прочно войдут в состав аналойных икон-миней, иконографию и состав которых еще
предстоит изучать.

53 Сводный иконописный подлинник XVIII века по списку Г. Филимонова. С.37
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Јелена М. Саенкова
СРПСКИ САДРЖАЈИ У РУСКОМ ИКОНОПИСУ
У XV веку на таласима интересовања за историју Србије у руској уметности
се појављују слике српских светитеља и читав низ садржаја из српске историје.
Највише представа налази се на иконама - минејима. Док у XVI-XVII веку, по
правилу, преовлађују Св. Сава, Св. Симеон и Св. Арсеније, то се у споменицима
позног руског иконописа број српских светитеља шири. Највећу популарност стиче
Чудо Светог Николаја са Светим Стефаном, које се у монументалном живопису и
иконопису слика подробно.
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1. Икона Мити Усова

3. Лик Св. Саввы

2. Св. Савва на иконе Усова

4.Таблетка со св. Арсением
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5. Св. Арсений

7. Св. Симеон
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6. Таблетка со св. Симеоном

8. Таблетка со св. Арсением

9. Св. Арсений

11. Св. Савва

10. Табл. со св. Саввой

12. Св. Савва
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13. Чудо из Николы Надеина

15. Никола XVIII
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14. Никола XVII

16. Никола XVIII, фрагм.

17. Никола из Тотьмы

18. Фрагм. Тотьмы
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Од овог броја Црквених студија доносимо и кратке приказе књига које
су дароване нашој библиотеци "Свети Владика Николај". Овом приликом
позивамо наше сараднике и пријатеље да и у следећим бројевима представе
најновија издања.
Вацлав Чермак
Праг - Чешка

ПОНОВО ИЗЛАЗИ BYZANTINOSLAVICA
Byzantinoslavica, revue internationale des Études byzantines
LXII (2004) 346 s.; LXIII (2005) 346 s.
Часопис Byzantinoslavica, који је после трогодишњега прекида почео опет
излазити у 2003. г., пре свега се концентрише на опширно схваћену византологију,
укључајући филологију, теологију, историју, историју уметности и археолошка
истраживања на подручју балканских земаља. Осим тога бави се проучавањем
византијско-славенских односа у средњем веку. Из садржаја бројева 62 (2004) и 63
(2005): Опширне студије Л. Карфиковој, Л. Хватала и П. Милка посвећене су
интерпретацији дела црквених отаца Григорија Ниског и Атанасија Александријског.
Више теолошко образовање у Цариграду за време Михаила Псела представља А.
Калделис. Грчки превод Овидијевих Метаморфоза из 13. века анализује Е. А.
Фишер. Личности византијског патријарха Евстатија Солунског (12. век) посвећена
су два приказа: А. Ф. Стоне на основи Евстатијева панегирика показује постепено
насељавање Турака у Анатолији за време Комненовске династије, А. Сидерас је
припремио едицију досад неизданог писма Григорија Антиохијског Евстатију
Солунскому. А. Роби је саставио списак епитета, којима византијски извори
карактеришу град Никаја. Трговању са пшеницом у Византији 10.-13. века посветио
је чланак Г. Ц. Маниатис, Ф. Е. Шлосер је показала коришћење ретких текстилија
као средства дипломатских односа Византије. Положај византијских сељака на
основи Пољопривредног законика испитује Д. Горецки. Астрологијом и
астрономијом у Византији и у средњовековној Русији баве се студије А.-Л. Каудано
и Ф. Гардетте. К. Тотев интепретира археолошке налазке на подручју Пловдива, Р.
Михајловски на територији Македоније.
Из византијско-славенских историјских и културних веза даје Ј. Малингуди
преглед правних руско-византијских уговора у 10. веку, М. Хомза упозорава на
значај кнегиње Олге за руске владаре, и М. Хурбанич, анализирајући избране
енциклике патријарха Фотија, показује ревитализацију византијског мисионарства у
9. веку. Рефлексе византијских церемонија на двору првих пољских владара у 10.-11.
веку испитује Ј. Дудек. Из византијско-славенских књижевних односа треба
споменути студије В. К. Ханака, који је анализирао разночитања српске и руске
верзије црквенословенског превода Приче о паду Цариграда, Г. Казимовој о
преводилачкој делатности Максима Грека и прилог, у којем је А. АнгушеваТиханова показала утицај византијских извора на Цамблаков текст Слова на
Преображење.
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КЊИГА О СВЕТОМ НИКОЛИ
Kult świętego Mikołaja w tradycji prawosławnej, Gniezno 2004.
(Култ светог Николе у православној традицији, Гњезно 2004)
Од неког времена у читалачком кругу функционише сасвим нова и
интересaнтна књига посвећена култу светога Николе Чудотворца, једног од значајних
и познатих хришћанских светаца. Ова књига иницира једну изузетну издавачку
серију – Библиотеку Европске Духовности. Дакле, она је значајна у великој мери.
Пре свега појављује се као реализација једне одличне идеје, изникле у Collegium
Europaeum Gnesnense – научном центру који је одавно изванредан простор где се
сусрећу две велике европске традиције и цивилизације, источна и западна. Управо у
тој атмосфери културног дијалога јавила се ова књига, која у виду научног, јасног
предавања и живе нарације, преко изворних текстова, приказује лик св. Николе и
пружа сажет преглед компликоване и занимљиве историје светачког култа у
православној традицији (такође у односу на западну традицију). Посебну вредност
придаје књизи њен монографски и изворан карактер и облик, јер је она у принципу
један избор изворног материјала. Тај антологијски избор јесте диван мозаик
разноврсних, односно хагиографских, химнографских, фолклорних и др. текстова, од
којих је већина први пут преведена на пољски језик. Из тог богатог материјала
издваја се изванредан духовни и уметнички лик свеца, који је присутан у свакој
културној и менталној равни. У неком смислу ова књига се може третирати и као
одговор на позицију св. Николе у савременом друштву и свету – од црквених обреда,
верских духовности до масовне културе. Треба истаћи и чињеницу да је ова богата
антологија резултат сјајне сарадње неколико пољских слависта из различитих
истраживачких центара. Дакле, ова књига је колективни интелектуални напор људи
који су покушали да прикажу целокупан лик популарног свеца, а истовремено да
остваре једну лепу идеју културног и верског дијалога.
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НАЈВЕЋИ УСПЕХ ЗА ХРИШЋАНИНА
Свети Игнатије Брјанчанинов: Принос савременом монаштву, превод
Антонине Пантелић, Задужбина Светог манастира Хиландара у Београду,
Београд 2004.
Утицаји Игнатија Брјанчанинова - знаменитог руског светитеља 19. века - у
руској богословској литератури били су импресивни по свом обиму, дубини и
специфичној харизми још много година пре његове канонизације 1988. године.
Значајни духовни писци нашег доба: Серафим Роуз, Лазар Абашидзе, Рафаил
Карељин и други следили су концепцију његових богонадахнутих идеја са верношћу
без преседана. Један је од ретких светитеља од чије је писане заоставштине сачињена
читава тематска енциклопедија (на нашем језику: Енциклопедија православног
духовног живота, места из дела светитеља Игнатија Брјанчанинова, по избору и
распореду свештеника Сергија Молоткова, Библиотека Образ светачки, Београд
2005). Већи део његових списа, почев од Азбуке православног живота, коју је давне
1974. године превео јеромонах Иринеј Буловић, објављен је до данас и на српском
језику. На овом месту нећемо наводити детаље из живота овог великог руског
духовног писца, осим да је још у младости био удостојен позива старца-духовника, те
да се у релативно младим годинама повукао са службе епископа у манастир, где се
посветио тиховању, обимној преписци и писању подвижничке литературе.
Важност појаве српског издања његовог капиталног дела Принос савременом
монаштву за наше генерације богослова и верних толико је велика да се након две
године са сигурношћу може рећи да је остала недовољно примећена. Како стоји у
предговору дела, оно за свог аутора има значај личног духовног завештања. Пишући
о најдубљем значењу тесног пута који "уздиже са земље, изводи из помрачености
испразношћу и узноси у небо" (стр. 9), он назива овај спис својом тајном исповешћу,
насталом услед многих потреса којима је била изложена његова дуиша, из којих се он
"оглашава оцима и браћи гласном брижне предострожности" (стр. 10). Свети
Игнатије са нарочитом пажњом указује на потребу измене, не у суштини него у
околностима, на "начин како би требало користити древне списе и применити их на
савремено доба, при чему ће се избећи онај лажни положај и његове последице у који
доспева свако ко не схвати и не примети неопходност њихове примене" (стр. 10). Већ
ових неколико уводних речи могу да упуте не само на теоријски већ и на дубљи
методолошки значај који учење Светог Игнатија Брјанчанинова може имати на
токове савременог богословља православне Цркве. Исто тако, може се претпоставити
да је педагошка страна дела владике Игнатија у православној мисли још увек
недовољно истражена и да би се оно, у случају подробније анализе, могло показати
извором још увек неслућеног обновљења православног духовног живота за новија
поколења.
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Принос савременом монаштву Светог Игнатија сачињен је из два дела
неједнаког обима, оба са пропратним уводима и закључцима. То су: педесет краћих
Правила спољашњег понашања за монахе почетнике и педесет обимнијих глава или
Савета о духовном (унутрашњем) монашком делању. На овај приказ подстакла нас је
пре свега мисао аутора изнета у закључку књиге под насловом О применљивости
изложених правила на положај савременог монаштва, где он тврди да се "овај убоги
труд може применити и на живот мирјана, дакле људи који живе у свету, који би,
иако усред света, хтели да се са посебном бригом постарају за своје спасење" (стр.
335). Тако се, на пример, савети о разлозима одласка у манастир могу упоредити са
ширим значењем обраћења људи у православну хришћанску веру, упутства о
манастирском послушању са верношћу учењу, пастирским поукама и канонском
поретку Цркве, док се напомене о молитви, пажњи, богобојажљивости, реду у Цркви,
путу борбе против страсти, телесних навика и обичаја могу у истој мери применити
како на монахе тако и на све верне синове и кћери Цркве. Ово утолико више важи за
савете који се тичу унутрашњег делања монаха, односно хришћана, који покривају
највећи део књиге Принос савременом монаштву.
Најважније врлине хришћанског живота, смирење и духовни разум, јављају
се као последица послушности – подвлачи Свети Игнатије. Молитва је делање којем
треба посвећивати највећи део свог времена, док богобојажљивост треба чувати чак и
у начину ходања. Читање и појање у Цркви, као и свако јавно изражавање
богопоштовања, ваља чинити без жеље да се другима пренесу своја осећања. Наиме,
ова жеља увек се јавља као знак преузношења и гордости. Уместо тога, добро је
"препустити светим молитвословљима да на слушаоце дејствују својим сопственим
достојанством" (стр. 18). Ред и свака богобојажљивост морају се чувати "како због
славе Божје тако и због душевне користи других, који се нашом богобојажљивошћу
поучавају док их недостатак наше богобојажљивости збуњује, саблажњава и
повређује" (стр. 21).
Посебну пажњу Свети Игнатије придаје потреби да се избегавају сувишна
познанства. Тежња верних треба да се састоји у томе да све љубе подједнако,
чувајући се од искључиве, пристрасне љубави према неком вршњаку или познанику
као од демонске замке. "Они који чувају разборито ћутање, који страже над видом и
додиром, који се клоне особите љубави према било коме од браће или од мирјана,
који се удаљују од световних ствари, од слободног обраћања и од свега што
нарушава скромност и побожност, убрзо ће у себи осетити ону умртвљеност (2 Кор.
4.10) из које исијава живот" (стр. 27).
Свети Игнатије упућује на свагда актуелне примере древних отаца Цркве
који су више него о било чему другом бринули о сређености чувстава и телесним
навикама, знајући да се човеку дешава много тога што је противно његовој вољи и
што га приморава да наруши границе које је себи поставио. Оци нису веровали да се
унутрашње лоше помисли могу напустити без довођења тела у добро и долично
устројство. Стога су се плашили својих рђавих навика више него самих демона.
Свети Игнатије скреће посебну пажњу на одвикавање од слободног обраћања
људима, које су свети оци називали дрскошћу и које је често подстакнуто
човекоугађањем, дволичношћу и слабошћу моралних правила и воље. Своја Правила
о спољашњем понашању он завршава запажањем да "онај ко се оградио добрим
телесним навикама може у доброј нади да сабира духовно богатство; будући са свих
страна ограђено, оно ће бити у целини и сачувано" (стр. 32).
Једнако је велика, ако не још и већа важност унутрашњег, душевног делања у
животу верних. "Побожно спољашње понашање лишено богобојажљивог усмерења и
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вежбања душе најпре неће донети духовни плод, а затим ће бити заражено
славољубљем, преузношењем, лицемерјем, човекоугађањем и другим погубним,
тешко уочљивим и неприметним душевним страстима. Душевне страсти врло брзо
нарастају и јачају под покровом спољашње богобојажљивости, у случају да она није
оживотворена истинским благочешћем. Наслађујући се својом спољашњом
богобојажљивошћу, човек од ње неприметно прелази у притворност (...). Човек мора
предузети благовремене мере како не би постао фарисеј и како због тренутног
наслађивања овоземаљским преимућствима и похвалама не би изгубио спасење и
блаженство у вечности" (стр. 33-34).
Свети Игнатије позива нас да јеванђеоске заповести изучавамо "тако да оне
постану наслеђе и својина нашег ума – јер ће тек тада бити могуће њихово тачно и
потпуно извршавање, какво захтева Господ" (стр. 36). Не постоји никаква сагласност
између јеванђеоског добра и добра пале људске природе. Велика је несрећа следити
правду пале природе, будући да је посленик човечје правде испуњен преузношењем,
умишљеношћу и самообмањивањем, тим замкама на које светитељ стално и упорно
упозорава. Он истиче да је прво и најважније духовно виђење управо виђење свога
сопственог пада. Плод тог виђења јесте истинско смирење, које је немогуће постићи
онима који се још увек налазе у области телесног мудровања.
Говорећи о послушности као узвишеном духовном тајинству, Свети
Игнатије сматра да је нама постало "немогуће да га достигнемо и да га у потпуности
подражавамо: нама је могуће једино да га побожно и разборито испитујемо, како
бисмо усвојили његов дух" (стр. 74). За наше време он препоручује "живљење по
савету", у скромном односу саветника према поучаванима. Упоредо са тим стоји
непрестани труд на изучавању Божје воље и уверавању себе да Бог делатно управља
судбином света и судбином сваког човека. "Последица прихватања тог учења са
вером јесте смирена покорност Богу, повлачење пометње, душевни мир и сила
одважности" (стр. 81). Свети Игнатије даље упозорава да ближње треба љубити
"према упутству јеванђеоских заповести, а нипошто према склоностима свог срца"
(стр. 85). Љубав према брату, тврди он, састоји се у томе да у односу на њега
извршавамо заповести Господње. Љубави према ближњем, такође, претходи смирење
пред њим – које је и прати.
Руски светитељ ставља основни нагласак на тему о уском путу, тврдећи да се
призив свих хришћана састоји у страдањима. Учење Светог Игнатија нарочито је
препознатљиво по убеђењу да се удео монаха и хришћана последњих времена налази
у смиреном подношењу патњи, несрећа и болести. Верни нашег доба лишени су
благодати подвига, усрђа и ма каквих узвишених дела. Због нарастајућих искушења
гордости и лицемерја, све ове врлине у околностима савременог живота не би биле
од користи Христовим ученицима. Њихов (наш) пут састоји се у томе да се
племенито и без роптања подносе све патње које допусти промисао Божји, са
признањем искреног срца да смо тих патњи заиста и достојни. "У суштини", тврди
Свети Игнатије, "постоји само један извор искушења: наша пала природа. (...)
Безгранична доброта и премудрост Божја устројила је за оне који се спасавају тако да
сва искушења, ма каква била, истинским слугама Божјим доносе само највећу корист,
силно им помажући у делу спасења и духовног напредовања. Зло не може имати
добар циљ; оно има само зао циљ. Међутим, Бог је тако чудесно устројио дело нашег
спасења да зло, имајући зао циљ и дејствујући с намером да слуги Божјем нашкоди и
у времену и у вечности, на тај начин потпомаже његово спасење" (стр. 136). Зато
руски светитељ позива све верне да гаје врлину одважности у искушењима, била она
изазвана људима, духовима или њиховом палом природом. "Нека извор
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непоколебљивости и снаге буде вера у Бога, којем смо се предали на служење и који
је свемогућ. Малодушности и пометње рађају се из неверја" (стр. 140). Након овог
изванредно важног савета Свети Игнатије посвећује више од стотину страна
изводима из дела светих отаца Цркве на тему учења о тесном путу, трпљењу и патњи,
које по његовом увиду за наше време има највећи значај.
Свети отац тражи строго разликовање између душевне и духовне ревности,
на основу њихових пројава и унутрашњих настројења. "Будући да неразумни
ревнитељи као почетни узрок своје ревности истичу веру, нека знају да се истинска
вера, а самим тим и истинска ревност, мора изражавати у смирењу пред ближњим и у
милости према њему" (стр. 245). Он нас позива да изучимо и познамо положај који
нам је Божји промисао установио за време нашег земаљског туђиновања. У редовима
његових списа налазимо стална и строга упозорења да не очекујемо и не тражимо
похвалу ни одобравање од људског друштва, нити простран и угодан живот без
страдања. Не треба тражити љубав од људи. Уместо тога, свим силама треба од себе
тражити љубав и сажаљење према људима (види: стр. 267). Наводећи одговарајућа
места из Светог Писма о томе да пријатељство према свету значи непријатељство
према Богу (Јак. 4.4), он саветује да страхујемо од служења свету. За верног
хришћанина свако служење свету представља духовну прељубу (види: стр. 270).
Поука о покајању и плачу представља примерен завршетак овог
неуобичајено важног дела за нас и наше време. Верни иду правим путем тек онда
када су преиспуњени и руковођени осећањем покајања. "Монашки (читајте
хришћански) живот није ништа друго до делатно и непрестано покајање" (стр. 321).
Постојано одсуство покајања служи као показатељ потпуно неправилног
расположења, при којем све остале конструкције и идеје, ма како правилне, долазе
под озбиљан знак питања. "Неуки и лицемерни подвижници", тврди за крај Свети
Игнатије, "сматрају да су достигли свој циљ када себе виде као свете и када их за
такве прогласи свет око њих. Они се радују самообмањивању и преузношењу. (...)
Истински монах (читајте хришћанин) радује се онда кад почне да уочава своје грехе,
кад он, према свом мишљењу о себи, постане нижи и грешнији од свих његових
ближњих, кад почне да га потреса страх од суда Божјег и страх од вечних мука, кад
се у њему појави осећање преступника и осуђеника..." (стр. 332-333). Највећи успех
за хришћанина, закључујемо заједно са Светим Игнатијем Брјанчаниновим, великим
руским и васељенским светитељем 19. века, јесте да себе види и сматра за грешника.
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