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Boris B. Brajović
Filozofski fakultet, Nikšić - Crna Gora

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Peri/lhyh™H buzantinh/ filosofi/a h/ h "kaq' h(ma@j filosofi/a", ei/n-ai qewri/a kai pra/ch acedia/luta sundede/menej. Ei/nai tauto/shmh me to xristianiko/
tropo/ ske/yewj kai zwh/j br/skei thn plhro/thta/ thj dih zwh/ twn askhtw/n. Auth/
h filosofi/a apode/xetai o/ti h pragmatikh/ arxh/, h opoi/a die/pei kai kratei/ se
armonikh/ eno/thta to nohto/ ton aisqhto/ ko/smo, ei/nai o Qeo/j thj apokalu/yhj.
Le/ceij kleidia/ ™ filosofi/a, a)lh/qeia, o)/ntwj o)/n

Η χριστιανική φιλοσοφία ή η «καθ’ ήμας φιλοσοφία», όπως αποκαλούν αυτήν οι
χριστιανοί διανοητές, είναι θεωρία και πράξη, αξεδιάλυτα συνδεδεμενές. Είναι ταυτόσημη
με το χριστιανικό τρόπο σκέψεως και ζωής βρίσκει την πληρότητά της στη ζωή των
ασκητών1. Η ενσάρκωση των ασκητικών ιδεωδών της "κατα Χριστον" φιλοσοφίας στην
ορθόδοξη πνευματικότητα μαρτυρεί το μυστικό βάθος του χριστιανισμού, πού προωθεί την
άμεση πνευματική σχέση του ανθρώπου ως προσώπου με το Θεό, πραγματώνοντας "την
καλην αλλοίωσιν", η οποία έχει ως τέρμα της την θέωση.
'Ο μως πολλοί μελετητές, κατά καιρούς αμφισβήτησαν την υπάρξη της βυζαντινής
φιλοσοφίας, επειδή έκριναν αυτήν με κριτήρια άσχετα προς αυτά που υπαγορεύει η
ιδιότυπη πνευματική της πορεία δια μέσου των αιώνων. Ειδικότερα πάντως στην περιοχή
της μεταφυσικής "η παρ’ ημίν φιλοσοφία" ακολουθεί άλλες προοπτικές στη φιλοσοφική
σκέψη.
Από τη μελέτη της χριστιανικής Γραμματείας διαπιστώνουμε ότι η χριστιανική
φιλοσοφία αποδέχεται ότι η πραγματική αρχή, η οποία διέπει και κρατεί σε αρμονική
ενότητα το νοητό και τον αισθητό κόσμο, είναι ο Θεός της αποκάλυψης, ο οποίος κατά τον
Καρτέσιο διατηρεί το σύμπαν στην ύπαρξη με αδιάκοπη δημιουργία2. Αυτή η φιλοσοφία
1 Γεώργιος Ξ. Τσάμπης, Η παιδεία στό χριστιανικό Βυζάντιο, Αθήνα 1999, σελ. 346.
2 Βλ. πως ο Β. Τατάκης σχολιάζει αυτή την άποψη του Καρτεσίου: "Είναι φανερό ότι στο σημείο
αυτό ο Ντεκάρτ εξαρτάται απ' ευθείας από τη βιβλική παράδοση και από την ανάπτυξη πού έδωσαν
σ' αυτήν οι Πατέρες της Εκκλησίας και οι σχολαστικοί. Αλλά πως βλέπει ο Ντεκάρτ το Θεό γενικά;
Νοεί αυτόν ως άπειρο, τέλειο, παντοδύναμο, δημιουργό του ουρανού και της γής, πού έπλασε τον
άνθρωπο "κατ` είκονα και ομοίωσίν" του και διατηρεί όλα τα όντα με την ίδια δημιουργική πράξη
πού τα γέννησε. Δεν ξεχωρίζομε σ` αυτά την ουσία και τα κατηγορήματα του Θεού των χριστιανών; ‘
Ας βεβαιώνει ο Ντεκάρτ ότι σε τίποτε δεν εξαρτάται από τη Θεολογία ούτε από την αποκάλυψη…
γεγονός μένει ότι οι ιδέες αυτές οι καθαρά νοητικές και λογικές, όπως λέγει, συμφωνούν ακριβώς με
εκείνες που είχε διδάξει ο Χριστιανισμός, δεκαέξι ολόκληρους αιώνες πρίν απ` αυτόν στο όνομα της
πίστης και της αποκάλυψης. Αυτή η συμφωνία δείχνει καθαρά ότι στο Χριστιανισμό πρέπει να
αναζητηθή η διεργασία, η προπαρασκευή του φιλοσοφικού νού των νεωτέρων χρόνων, τοὐλάχιστον
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αποδέχεται ως δεδομένη την "εξ αποκαλύψεως αλήθεια" περί του Θεού, του ανθρώπου και
του κόσμου, προσπαθώντας στη συνέχεια να κατανοήσει και να συνειδητοποιήσει
πρακτικά και θεωρητικά τις συνέπειες που απορρέουν από αυτό το γεγονός. Και όπως πολύ
σωστά και εύστοχα παρατηρεί ο Β. Τατάκης: "Κάτω από αυτήν την ενέργεια αποκάλυψης
αναπτύχθηκε η χριστιανική μεταφυσική⋅ αυτή η ενέργεια αίρει το καταπέτασμα και ανοίγει
υπερκόσμιους ορίζοντες, αυτή δίνει την ιδιαίτερη υφή της στη χριστιανική σκέψη… Καί,
όπως είπαμε, αποτελεί κάτι το εντελώς νέο στην ιστορία της φιλοσοφίας η θέση ότι η πίστη
θεμελιώνει το λόγο". Και καταλήγει ο Τατάκης: "Με τη χριστιανική μεταφυσική για πρώτη
φορά ολοκληρώνεται η ανθρωπογνωσία μας. Ο άνθρωπος δεν είναι πια μόνο το
λογικευόμενο όν, άλλα το όν πού λογικεύεται, επειδή πιστεύει".3 Από τα παραπάνω
φαίνεται καθαρά ότι έχουμε από το ένα μέρος τη φιλοσοφία, η οποία είναι δημιούργημα
του "κατ’ ανθρωπον λόγου", η οποία καλείται από τους χριστιανούς φιλοσοφήσαντες ως
"θύραθεν" ή ως "εξωθεν φιλοσοφία", και από το άλλο μέρος την "παρ’ ημίν" ή την "καθ’
ημας φιλοσοφία", η οποία εντάσσεται και κινείται σε ένα προσωπικό επίπεδο της ύπαρξης.
Για τους Πατέρες της Ορθοδοξίας ο "πάντων επέκεινα", ο Θεός, δεν είναι απρόσωπο "Εν"
ή το αφηρημένο "ŏντως ŏν", αλλά ο Τριαδικός προσωπικός Θεός, ο οποίος, δια των
ενεργειών του, κινείται προς τον κόσμο και τον άνθρωπο.
Ο Διάδοχος Φωτικής, όπως και οι λοιποί ασκητές, φρονεί ότι ο χριστιανός δεν
πρέπει να περιφρονεί τη "θύραθεν" φιλοσοφία· οφείλει όμως να σταχυολογεί επιλεκτικά
ό,τι υγιές και χρήσιμο προσφέρει στον αγώνα του για την απόκτηση της κατά Χριστόν
αρετής. Οι ασκητές χρησιμοποίησαν ο καθένας χωριστά και με ανεξάρτητο σχεδόν τρόπο
τα αρχαία ελληνικά φιλοσοφικά πρότυπα για την ανάπτυξη της δικής τους κοσμολογίας και
ηθικής, ώστε να οικοδομήσουν εντελώς νέες παραλλαγές πάνω σε παλαιές αντιλήψεις4.
Ετσι άντλησαν απο τον Πλάτωνα στοιχεία για την οντολογία του5, τις τέσσερις βασικές
αρετές και τη θεωρία του περί των τριών δυνάμεων της ψυχής. Από τον Αριστοτέλη,
μεταξύ άλλων, και την "περί μεσότητας" θεωρία του, από τους Στωικούς διάφορες ηθικές
αντιλήψεις και την ηθική ορολογία τους και από τους Νεοπλατωνικούς διάφορες
αντιλήψεις και ιδέες· ταυτόχρονα όλα αυτά τα στοιχεία μεταποίησαν νοηματικά κατά
τέτοιο τρόπο ώστε η φιλοσοφικές ιδέες, η ορολογία τους, η γλώσσα τους να υπηρετούν τη
θεολογική αλήθεια της Εκκλησίας6.
Η θύραθεν φιλοσοφία για όλη την περίοδο της βυζαντινής αυτοκρατορίας υπήρξε

όσο και στους `Ελληνες φιλοσόφους", ό.π., σελ.9.
3 Ο.π. σελ.31
4 Βλ. Η. Ηunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, τόμ. Α. Εκδ. Μορφωτικού `Ιδρύματος ‘ Ἑθνικής Τραπέζης,
Αθήνα 1987, σελ. 95.
5Όπως μας ενημερώνει ο Τατάκης ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης ήταν «εὐθὺς ἀπὸ τὴν ἀρχή, οἰκεῖοι
στους χριστιανοὺς τῆς Ἑλληνικῆς Ἁνατολῆς, περισσότερο ὁ πρῶτος, καὶ ὅσο περνοῦσεν ὁ καιρὸς
γίνονταν περισσότερο οἰκεῖοι». Αυτό βέβαια ισχύει γιά όλη τη βυζαντινή περιόδο και με δυο
τρόπους, δηλαδή έμμεσα και άμεσα. Ομιλώντας τη γνωσιολογική μεθοδολογία των πατέρων ο Μ.
Μπέγζος προβαίνει σε καίριες παρατηρήσεις από τις οποίες καταδεικνύεται ο αριστοτελισμός της
πατερικής θεωρίας. "Σχηματοποιώντας τόν λόγο μας θά τολμούσαμε νά ἰσχυρισθοῦμε ὅτι στό
Βυζάντιο ἀριστοτελίζει ἡ ὀρθοδοξία καί πλατωνίζει ἡ αἵρεση"..( Μάριου Μπέγζου, Διόνυσος καί
Διονύσιος. Ἑλληνισμός καί Χριστιανισμός στή συγκριτική φιλοσοφία τῆς θρησκείας, Αθήνα 2000,
σελ. 125).
6 Έτσι, όπως επισημαίνει και ο W. Jaeger, "μέ τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν ἕνας ὁλόκληρος κόσμος
ἰδεῶν, ἀποφθεγμάτων εἰσέρχονται εἰς τήν χριστιανικήν σκέψιν", ό.π. σελ 21.
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ο ακρογωνιαίος λίθος του βυζαντινού πολιτισμού και της παιδείας του7. Οι χριστιανοί
διανοητές όλων των περιόδων της ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στη μέγιστη
πλειοψηφία, όπως σωστά παρατηρεί ο Τσάμης, δεν απέρριπταν τη μελέτη και της
"θύραθεν" φιλοσοφίας. "Είναι άλλωστε γνωστό ότι χριστιανοί των πρώτων αιώνων
μορφώνονταν στις υπάρχουσες σχολές της «θύραθεν παιδεύσεως", όπου, μεταξύ άλλων,
διδάσκονταν και φιλοσοφία. Γνώριζαν έτσι επαρκώς τις περί Θεού, κόσμου, ανθρώπου κτλ.
αντιλήψεις των φιλοσόφων των διαφόρων φιλοσοφικών ρευμάτων και τις απόψεις των
διδασκόντων"8.
Ο πανεπιστήμων Γρηγόριος ο Θεολόγος, προσπαθώντας να υποστηρίξει την
ανάγκη της σπουδής της "θύραθεν σοφίας", ομολογεί ότι από την έξωθεν παίδευσιν "το
εξεταστικόν τε καί θεωρητικον εδεξάμεθα", δεχθήκαμε δηλαδή "ό,τι έχει σχέσει με την
έρευνα και τη θεωρία του αληθούς"9.
Οι Πατέρες όλων των εποχών, όπως είπαμε, αναγνωρίζοντας την παιδευτική αξία
της "θύραθεν φιλοσοφίας" είχαν μορφωθεί σ’ αυτήν· ταυτόχρονα αφομοίωσαν "μέσα στο
πνευμα της χριστιανικης διδαχης ό,τι επιλεκτικα σταχυολογουσαν απο αυτη,
μεταπλάσσοντας το εννοιολογικά, δίνοντάς του νέο περιεχόμενο, κάτι που μαρτυρεί καί για
την πρωτοτυπία του πνευματικου πολιτισμου, του οποίου υπήρξαν οί πρωτοπόροι"10.
Αναφερόμενος σ’ αυτό το θέμα ο ακαδημαϊκός Κ. Μπόνης τονίζει: "Σημειω μετ’ εμφάσεως
οτι όσάκις γίνεται λόγος περί "δανεισμου" ίδεων εκ του αρχαίου κόσμου υπο του
Χριστιανισμου, δεν πρόκειται περί “ίδεων”, αλλα περί "μορφων", θυμίζοντάς μας τον
Γρηγόριον τον Θεολόγον"11. Μια θεμελιώδης διαφορά των Πατέρων της Ορθοδοξίας από
τους αντίστοιχους Δυτικούς συγγραφείς βρίσκεται στην απουσία των φιλοσοφικών
συστημάτων μέσα στην Ορθοδοξία. "Το πιο σημαντικό γενικό χαρακτηριστικό", όπως
σημειωνει ο πλέον ειδικός από τους μελετητές της βυζαντινής φιλοσοφίας Λ. Γ. Μπενάκης,
"της βυζαντινης φιλοσοφίας, φανερό σε όλες τις περιόδους της, είναι η απουσία
φιλοσοφικών συστημάτων με πραγματική πρωτοτυπία και ανεξαρτησία"12. Αυτό οφείλεται
στην μορφολογική μοναδικότητα του χριστιανισμού. Δηλαδή, όπως σωστά παρατηρεί ο Θ.
Ζήσης η ορθόδοξος διδασκαλία είναι μια και η αυτή13, διότι και ο Χριστός ως προσωπικός
7 Βεβαίως πρέπει να τονισθεί "ότι η αποδοχή της ελληνικής μορφολογίας δεν σημαίνει δια την
χριστιανικήν θεολογίαν και αποδοχή του περιεχομένου της ελληνικής φιλοσοφίας ή κάποιο είδη
εξελληνισμού του Χριστιανισμού", Βασ. Τατάκη, Μελετήματα χριστιανικής φιλοσοφίας", σελ. 186.
8 Γεώργιος Ξ. Τσάμης, μν. έργο. σελ. 348.
9 Στον Πρώτο θεολογικό λόγο του κατά Ευνομιανών συνιστά ο Γρηγόριος τα εξής: "Φιλοσόφει μοι
περὶ κόσμου ἢ κόσμων, περὶ ὕλης, περὶ ψυχῆς, περὶ λογικῶν φύσεων βελτιόνων τε καὶ χειρόνων,
περὶ ἀναστάσεως, κρίσεως, ἀνταποδόσεως, Χριστοῦ παθημάτων", και προσθέτει: "ἐν τούτοις γὰρ
καὶ τὸ ἐπιτυγχάνειν οὐκ ἄχρηστον καὶ τὸ διαμαρτάνειν ἀκίνδυνον".
10 Βλέπε Β. Τατάκη, ό.π. σελ. 52-53
11 Βλ. Γ. Κ. Μπόνη, Ἡ Ἑλληνική Χριστιανική Γραμματεία ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν Δυτικήν, Ἀθῆναι
1979, σελ. 40-41.
12 Λ. Γ. Μπενάκη, "Βυζαντινή φιλοσοφία", λήμμα στο Φιλοσοφία και κοινωνικές επιστήμες
("Εκπαιδευτική Ελληνική εγκυκλοπαίδεια" 22), Αθήνα 1997, σελ. 63.
13 "Μόνον των αιρετικών οι διδασκαλίες ως παρεκκλίσεις, πού φέρουν την σφραγίδα των εισηγητών
τους, είναι εύλογο να χαρακτηρίζωνται με το όνομά τους. Ωριγενισμός, Αρειανισμός, Ευτυχιανισμός,
Νεστοριανισμός. Ουδέποτε όμως χαρακτηρίσθηκε η διδασκαλία κάποιου πατρός της Εκκλησίας με
το όνομά του, απλούστατα διότι δεν εκφράζει τις ιδικές του απόψεις αλλά την αυτοσυνειδησία της
Εκκλησίας. Ούτε ο όρος "ησυχασμός" είναι απολύτως κατάλληλος, μολονότι είναι υπερπροσωπικός,
διότι και πάλιν δεν πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση ότι πρόκειται για νέο θεολογικό κίνημα, πού
είχε κέντρο την ησυχία και τους ησυχαστάς», Στο έργο του Ἡ διδασκαλία ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ,
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Θεός είναι μοναδικός. Από όσα εν συντομία αναφέραμε φαίνεται καθαρά ότι την
πνευματική φυσιογνωμία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας διαμόρφωσαν ουσιαστικά δυο
παράγοντες, ο Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός14. Κατά την εύστοχη κρίση του Τατάκη
"ευθύς από την αρχή μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και κάποιος διάλογος ανάμεσα στο
Χριστιανισμό και την Ελληνική Παιδεία, όχι μόνο αντίλογος", αφού, συνεχίζει, "ο
Χριστιανισμός φανερώθηκε μέσα σε ένα κόσμο εξελληνισμένο. Το πολύτιμο αυτό γεγονός,
που περιέχει την προσπάθεια των Χριστιανών να ενσωματώσουν και να αφομοιώσουν στη
δική τους διδασκαλία όσα στοιχεία της Ελληνικής Παιδείας μπορούσαν να υπηρετήσουν
την πραγμάτωση του χριστιανού ανθρώπου, πέρασε από πολλές φάσεις, πήρε ποικίλο
περιεχόμενο και διατυπώσεις…"15.
Από όσα ήδη αναφέραμε φάνηκε ότι στα θεμέλια νέου πνευματικού πολιτισμού
του Βυζαντίου δεσπόζουσα θέση έχουν και ο Χριστιανισμός και ο Ελληνισμός. Μάλιστα ο
τελευταίος παρουσιάζεται ριζικά διαφοροποιημένος "χάρη στην καθοριστική επίδραση του
χριστιανικού πνεύματος πού τον εξέθρεψε". Όπως είναι γνωστό, το κύριο δημιούργημα
αυτής της αξιοθαύμαστης αλληλοπεριχώρησης μεταξύ της χριστιανικής διδαχής και της
ελληνικής διανόησης βρίσκεται στο πρακτικό τομέα του πνευματικού μορφωτικού
ιδεώδους της αυτοκρατορίας, δηλαδή στην παιδεία.
Η παιδεία στο Βυζάντιο αποτελεί μια ιδιότυπη σύνθεση των δυο αναφερομένων
ιδεωδών. Οι Πατέρες, εκκεντρίζοντες στη φιλοσοφική γλώσσα στο περιεχόμενο της
ασκητικής εμπειρίας, εκτιμούν ότι η φιλοσοφία ως σύστημα "επιδιώκον την σύλληψιν και
ερμηνεία των αρχών των όντων" είναι χρήσιμο, εφ' όσον ασχολείται μόνο με την ερμηνεία
των δεδομένων της κτίσης και προορίζεται δια την παίδευσιν του ανθρώπου16. ΄Ηδη από
της εποχής του Ωριγένους ως ουσιαστικό στοιχείο της χριστιανικής φιλοσοφίας θεωρήθε ο
ασκητισμός17.

Αθήνα 1985, σελ. 19.
14 Γ. Ξ. Τσάμης, ό.π., σελ.79. Επίσης βλ. την επισήμανση του W. Jaeger ότι “ἡ σύνθεση τῆς
Χριστιανικής θρησκείας μετά τῆς Ἑλληνικής πνευματικῆς κληρονομίας έκαμε τους λαούς νὰ
ἀναγνωρίσουν ότι ἀμφότεραι αἱ παραδόσεις εἶχαν πολλά τά κοινά μεταξύ των, θεωρούμενη από της
ανωτέρας σκοπιάς της Ελληνικής ιδέας περί παιδείας ή αγωγής, ήτις προσέφερε ένα μοναδικόν
γενικόν παρονομαστήν δι’ αμφοτέρας”, στο έργο του Πρωτοχριστιανικοί χρόνοι και ἡ Ελληνική
παιδεία, Ἀθῆναι 1966, σελ. 64.
15 Β.Τατάκη, "Φώτιος ο μεγάλος ανθρωπιστής», εν Κυρίλλω και Μεθοδίω, Τόμος εόρτιος, Μέρος
Πρώτο, Θεσσαλονίκη 1966, σελ. 84. Επίσης ο Π. Χρήστου τονίζει ότι "ἡ ἑλληνική παιδεία ὡς
σύνολον πολιτιστικῶν ἀγαθών, καί ἰδιαιτέρως η φιλοσοφία, υπῆρξε πλουσία πηγή της πατερικῆς
Γραμματείας", στην Ελληνική Πατρολογία, τομ. Α’ σελ. 99.
16 Βλ. Π. Χρήστου, ‘ Ελληνική Πατρολογία, Εισαγωγή, τομ. 1, Θεσσαλονίκη 1985, σελ.108. Το ίδιο
Νίκου Ματσούκα, Ιστορία της Βυζαντινής φιλοσοφίας, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 300-301.
17 G. Bardy, "Philosophie et Philosophe dans le vocabulaire chretien des premiers siecle", στο RAM
(1949), σελ. 97-108.
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Boris Brajović
BYZANTINE PHILOSOPHY AND ASCETIC WRITINGS
The autonomy of Byzantine philosophy is seen in the following two facts: a) In the
fact that the foundation of Byzantine philosophy is neither Platonic nor Aristotelian, but
Christian: is revelation; and hence the elements borrowed from Platonism and
Aristotelianism and the rest of ancient Greek philosophy acquire in Byzantine thought a
new significance, being incorporated into Christianity in an organic manner. b) In the fact
that thought develops in the Hellenic Christian East independently of the thought of the
Latin West.
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ВЕЧНА СМРТ И ВЕЧНИ ЖИВОТ У
ПАТРИСТИЧКОЈ ФИЛОЗОФИЈИ
Апстракт: Рад се бави односом појмова живот и смрт у филозофији
хришћанских светих отаца. Може се говорити о постојању два облика смрти:
телеснa и вечнa. Телесна смрт наслеђује се Адамовим падом, а вечна смрт је духовна
и она је последица одвајања личности човека од личности Бога. За разлику од вечне
смрти, задобијање благодати Светога Духа и спајање душе са Богом означава се
као вечни живот. Јер као што после духовне смрти долази телесна смрт, тако и
после васкрсења душе долази до васкрсења тела, ако се оно на истинит начин
поново сједини са душом.
Кључне речи: смрт, живот, грех, васкрсење, вечност
Идеја вечног живота једна је од основних идеја водиља у патристичкој
филозофији, али она своју супротност налази у идеји вечне смрти.
У патристичкој филозофији може се говорити о постојању два облика смрти.
Једна је телесна и наслеђује се Адамовим падом, а друга смрт је духовна и последица
је одвајања личности од Бога. Ова духовна смрт је примарнија и "истинитија".
Проблем настаје у тумачењу појмова живот и смрт који у светоотачкој литератури
добијају нови смисао. Појмови жив и мртав у терминологији светих отаца имају
једно сасвим одређено значење: под животом се подразумева духовни живот у Богу,
а под смрћу се подразумева "духовно мртвило у Богу", односно одвојеност од Бога.
Тиме се отварају и следећа питања: да ли је реч о условној или безусловној
бесмртности душе? Наиме, да ли се под појмом "вечна смрт" подразумева престанак
сваке егзистенције душе и њено ишчезавање у небићу, или вечна осуђеност на
"паклене муке"?
По св. Григорију Палами треба да се плашимо ове друге смрти, јер је она
смрт душе, која је са друге стране, за њега, "природно бесмртна".1 На ово упућује
текст из Јеванђеља, где се говори о томе да постоје и грехови на смрт: "Свака
неправда је грех, али постоје и грехови на смрт" (1. П. Јов. 5-16,17). Да духовна смрт
има већу тежину од телесне, сведоче и Христове речи по којима треба да оставимо
мртве да сахрањују своје мртве, при томе мислећи на људе који су још увек живи.
Св. Григорије Палама наводи став који се провлачи код свих светих отаца, а
који се односи на то да одвајање од Бога представља смрт за душу, као што је
одвајање душе од тела смрт за тело. По Палами, Адамова душа умртвљена је онда
када се преступом одвојила од Бога. По тумачењу Јеванђеља вечна смрт наступа
1 Св. Григорије Палама, О страстима и о плодовима умног тиховања, Ј. Поповић, Манастир
Ћелије, Београд 1997, стр. 26.
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после другог Христовог доласка када васкрсну праведни, но и када тела "безаконика
и грешника" буду предата "другој смрти". Оно што је извесно у овом тумачењу јесте
то да се речено не односи само на оне који су већ телесно мртви већ и на оне који ће
у том моменту бити телесно живи.
Везаност искључиво за телесни живот не подразумева ништа друго осим
духовну смрт, о чему сведоче и речи апостола Павла: "...ако живите по телу,
умрећете; али ако преко духа умртвите тело, бићете живи" (Рим. 8-13). По св.
Григорију Палами, овде апостол Павле говори о животу и смрти будућег века. Под
животом се подразумева уживање у вечном царству, а под смрћу овековечење
вечитих мука.
То значи да је гажење Божјих заповести узрок двоструке смрти: духовне и
телесне, без разлике да ли се ради о телесној смрти или вечној смрти.
"Истинита смрт се састоји у одвајању душе од Божанске благодати и у
њеном присједињењу са грехом. То је смрт од које беже и од које се сви плаше... она
је страшнија и од паклених мука. Зато и ми бежимо од ње... да се откажемо од
свега онога што нас разара и одваја од Бога и од чега се таква смрт састоји. Онај
који се од те смрти чува и плаши, за њега телесна смрт није страшна, јер у њему
борави истински живот, који управо кроз смрт постаје неотуђив. Јер као што је
смрт душе истинита и главна смрт, тако је и њен живот – истински живот"2
Али вечна смрт је пандан вечном животу, који Бог преко Исуса Христа
дарује човеку, па је тако Христово васкрсење некоме на вечни живот, а другима на
"вечну смрт".
Вечни живот не односи се само на душу већ и на тело. Јер он и тело
обесмрћује васкрсењем спасавајући га од пропадања и вечне смрти. Јер као што
после духовне смрти долази телесна смрт, тако и после васкрсења душе долази до
васкрсења тела ако се оно на истинит начин поново сједини са душом. Овом
васкрсењу следи истинита нетрулежност и вечно заједничарење са Богом, за све
достојне. Човек се најбоље уподобљује Богу и задобија вечни живот послушањем
Божјих заповести. Овде се под заповешћу не подразумева само етичка компонента
живота у складу са врлинама већ пре свега онтолошка компонента која подразумева
духовни живот у смирењу. Истим путем којим је Адам изашао из задате слободе
мора и да се врати назад у слободу. Оно што одузима слободу првом човеку јесте
непослушање. Оно што враћа ту слободу јесте послушање до граница себеодрицања.
Одрицањем од своје воље човек оставља простора да се у њега усели Божја воља, и
човек тако добија могућност да постане бесмртан по благодати. Послушност Богу
значи сећање на онај Божји лик који се налази човек, а тај лик се открива духовном
димензијом човековог бића.
"Ко се уподобио оваквог духовног стања, у себи је још за живота настанио
Бога, који увек руководи свим речима, делом и мислима. Зато такав човек преко
унутрашње озарености слуша у себи као некакав глас, који му открива вољу
Господњу и постаје узвишенији од сваког људског учења... Не подносим више пламен
ове тежње, већ тражим бесмртну лепоту коју си ми ти, Господе, подарио пре него
да упаднем у блато"3.
Ако је духовна смрт одвојеност од Бога и нешто што доводи до телесне
смрти, тада се смрћу тела потврђује стање одвојености од бића, т. ј. стање небића.
2 Св. Григорије Палама, О страстима и о плодовима умног тиховања, Ј. Поповић, Манастир
Ћелије, Београд 1997, стр. 28.
3 Св. Јован Лествичник, Лествица, Света Гора Атонска, Београд, стр. 200.
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Оваква теза се потврђује и у хришћанском учењу настанка света. Телесна смрт је код
Адама потврда његове одвојености од Бога и окренутост ка небићу. Пре пада човек је
у потпуности био у стању "бића", а падом он је између стања "бића" и стања
"небића".
Хришћанска филозофија сматра да је ништа, из кога је Бог створио свет,
апсолутно "небиће", тако што смрт по својој дефиницији није ништа друго осим
враћање небића у ништа, то јест враћање у првобитно стање. Смрт је нешто што
постоји у оквирима материјалне природе. О томе сведоче и речи св. Атанасија:
"Јер их је преступ заповести поново довео до стања које је по природи, па
тако, као што су из небића ступили у живот, природно је кроз време да настане
пропадљивост, јер ако су такви по природи да никада не постоје, па енергијом и
човекољубљем Логоса су позвани у биће, логично је да чим су изгубили појам Бога и
стигли до "небића" да изгубе и могућност вечног бића. То значи да они који су
пропали, и после смрти остају у пропадљивости. Човек је, значи, по природи смртан
јер је настао из небића..."4
Овакав став св. Атанасија темељи се на местима у Библији која говоре о
смрти и пропадљивости. (2. Сол.1, 9; Сол. 5, 3; Рим. 9, 22; Фил. 3, 10; Јев. 10, 39; Мт.
7, 13)
По библијском и светоотачком тумачењу живот се увек разуме као однос, а
не као биће по себи, односно као кретање или енергија која постоји у самом бићу.
Чак и када је реч о самом Богу, живот је питање односа заједнице лица у Светој
Тројици. То се сагледава и у људским односима, као и у целом космосу који је
створен од Бога. Смрт је присутна тамо где се раскида заједница са Богом.
Јован Зизјулас сматра да се не може говорити о било каквој природној
бесмртности душе, већ да нас учење светих отаца више упућује на смртност душе у
моменту одвајања од Бога. Бесмртност душе, по његовом мишљењу, условљена је
Божјом благодаћу и човековим послушањем.
"Овај став ствара много проблема који претежно произилазе од код много
хришћана прекривене вере у бесмртност душе, тако што смрт не представља
враћање у небиће, јер душа по својој природи живи вечно; или пак из веровања по
коме Бог не ствара смртна бића, па тако оно што је материјално нема друге
могућности осим да живи вечно... Могуће је свакако да се говори о бесмртности
душе која није природна, већ представља благодатни дар. Но када прихватамо
могућност да душа буде бесмртна по благодати, аутоматски прихватамо да она
није бесмртна."5
По Ј. Зизјуласу души се не могу признати својства бесмртности, јер су она у
хришћанству намењена и телу. Зато што Бог не жели да се спасу само душе већ и
свеукупни свет.
По св. Кирилу Александријском истинита је она смрт која удаљава душу и
тело од Бога. Јер Бог је живот, и онај који себе одваја од Њега умире јер се удаљио од
живота. Слично говори и св. Макарије Велики:
"Истинита смрт је унутра, у срцу, и она је сакривена; са њом умире
унутрашњи човек. Зато ако је неко прешао из смрти у сакривени живот, он заиста
живи вечно и не умире. Чак и ако тела таквих пропадну током времена, опет ће
4 Свети Атанасије Велики, Оваплоћење Логоса, J 4-5. Lebon, prof. A L Univ. De Louvain, 1947.
5 Митрополит Ј. Зизјулас, Христологија и постојање, Беседе, Православни богословски
часопис, 1-4, Нови Сад 1993.
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васкрснути у слави јер су освећена. Зато смрт хришћана називамо сан и успење".6
И св. Григорије Палама сматра да је душа смртна, јер нема у себи сопствени
живот него га добија од нестворених Божјих енергија. Душа пропада под видљивим
знацима трулежности, и то је видљиви знак смртности. Смрт душе по светим оцима
јесте духовна и мистичка последица греха и неокајаности, а мртва душа је она која је
удаљена од Бога и отргла се од Божјих животодавних енергија. Душа је смртна по
својој природи, но бесмртна по љубави и вољи Божјој, а за ту бесмртност неопходна
је сарадња између људске љубави и воље са Божјом љубављу и вољом. И св. Теофан
Затворник говори о "вечној смрти душе", т. ј. о стању потпуне неокајаности и
трпљења адских мука. Ради богоостављености, душа по св. Теофану остаје у стању
апсолутне усамљености, па се ово хришћанско схватање душе радикално разликује
од античког схватања бесмртности.
Свети Амбросије Милански наводи да се на основу Светог писма могу
издвојити три облика смрти: једна је она смрт када се умире за грех а живи за Бога.
Ово је "блажена смрт" јер нас одваја од смртног и приклања нас бесмртном. Друга
смрт је излажење из овога живота, односно то је она смрт којом се прекида савез
душе и тела. Трећа смрт је вечна смрт, односно она смрт о којој говори Исус
Христос: "и остави мртве да погребају своје мртве" (Мат. 8-22). Овом смрћу умире
целокупна човекова личност и душа, као и тело.
Да живот душе зависи од Бога, сведоче и следеће речи св. Иринеја Лионског:
"Но као што тело душе није сама душа, већ присједињено души док је то
Богу угодно, тако и сама душа није живот, већ учествује у животу који јој је дао
Бог. Зато и пророчка реч првостворених вели: И човек стаде душа жива, учећи да је
душа партиципирајући у животу постала жива, тако што се посебно разуме душа
а посебно живот који она има".7
Зато је у патристичкој филозофији вечни живот могућ само у синергији са
даваоцем вечног живота, т. ј. са Логосом. Бог је бесмртан јер се његов идентитет и
његова истоветност потврђују као Отац, Син и Свети Дух, потврђује се као заједница
три личности и потврђује се као однос љубави:
"Божји живот је вечан зато што је личан, тј. остварује се као појава
слободне заједнице, као љубав. У личности се поистовећују љубав и живот: личност
не умире управо због тога јер је вољена и што воли... За личност смрт значи да
престане да буде вољена и да воли, да буде јединствена и непоновљива, док пак
живот за личност значи опстанак јединствености њене ипостаси, која сведочи и
одражава љубав".8
Бог је живот и од њега произлази живот човека, као и живот човекове душе.
Човекова душа је од самог свог постанка проткана осећањем бесмртности.
"Непрестано осећати и бити свестан божанске логосности и божанске
свевредности света. Имати то осећање значи рај за душу. Ђаво је ђаво по томе
што вечно пориче логосност и логичност света".
У светоотачкој литератури има много примера, у којима се душа после смрти
одваја од тела, али ово се одређује као "природна смрт" односно као онтолошка
6 Св. Макарије Велики, Будући живот, Господ није створио смрт, Православна мисионарска
школа при храму Св. Александра Невског, Београд 1998, стр. 35.
7 Св. Иринеј Лионски, Господ није створио смрт, Православна мисионарска школа при храму
св Александра Невског, Београд 1998, стр. 47.
8 Ј. Зизјулас, Од маске до личности, П. П. "Дом", Ниш 1992, стр. 15.
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последица која је настала одвајањем душе од Бога.9 Одвајање душе од Бога, који је
Биће, душу ставља у стање небића.
На основу овога намеће се питање да ли је могуће да је Бог створио нешто
што може да ишчезне, нешто што у себи не носи семе бесмртности. То семе Бог је
даровао човеку, но само у заједници са Богом, а када би човеку била дарована
бесмртност, као пре пада, тада би била беспотребна Христова жртва, јер по св.
Атанасију Христос је "очовечен Логос". Очовечење Логоса, по њему, десило се
управо ради претње уништења света.
"Гледајући како се губи словесни род и како смрт својом пропадљивошћу
царује над њим, Он је узео тело ради људи који су се окренули ка смрти поново да их
преобрази ка непропадљивом и поврати их од смрти у живот, да телом које ће
присвојити и благодаћу васкрсења да уништи смрт као што ватра уништава
трске... више не умиремо осуђени, већ надом у васкрсење..."10
Васкрсење доказује да је слобода неприкосновено право личности човека,
али то не значи да он не престаје да буде у стању које може да тежи ка ономе ништа.
У хришћанској филозофији није заступљено учење о бесмртности душе, па
чак и ако јесте, оно је последица сегментарног приступа том проблему, већ учење о
бесмртности целог човека. Јер ако је смрт одвајање душе од тела, васкрсење је
поновно сједињење душе и тела. Зато хришћанство доноси онтолошку новину која
негира смрт душе и тела и омогућава вечно спасење личности.
По Леонтију Византијском, неразумни су они који презиру тело као Божју
творевину и негирају његово спасење па тако на неки начин одричу и преображавање
говорећи да оно не учествује у непропадљивости. 11
Сличан антрополошки поглед на човека имају сви византијски свети оци,
посебно оци исихастичке традиције. Свети оци истичу да у подвигу спасења
учествује цео човек, а не само појединачни саставни делови његовог бића, јер само
цео човек може да прими божанске спасоносне енергије.
Свети оци Византије, који су живели непосредно у наслеђу античке
филозофије, својим учењем имали су задатак да посведоче да није реч о орфичкоплатонском дуализму, или пак о неоплатонистичком схватању Једног, већ о једном
новом реалистичком схватању човека. Хришћанство по светим оцима не заступа став
бекства од материје, јер би то означавало постојање једне нетелесне духовности, већ
тежи за једним богочовечанским реализмом. Хришћанство, насупрот античком
учењу, наглашава да је тело исто тако Божја творевина, а све што је Бог створио не
може бити лоше. По светим оцима циљ хришћанства је да цела материја буде
постављена у позитиван однос са Богом. Суштина човека је његова унутрашња свест,
9 Идеја о рају и паклу или животу душе после тела може се срести у светоотачкој филозофији
као учење о митарствима. Наиме, ради се о симболичком представљању "небеских царских
зона" кроз које душа пролази после смрти. Свако од појединачних митарстава, односно
небеских граница, представља неко од искушења коме је душа била подложна док је живела у
телу. Душа се задржава на оном нивоу где за њу постоје искушења којима је била подложна
док је била у животу. Душа се задржава на оном нивоу где постоје грехови које није окајала.
Ово се може наћи код св. Кирила Александријског, Реч о души и телу и страшном суду, Ниш,
1995, а посебно у делу: И. Брајчанинов, Слово о смрти, Београд 1994.
10 Athanase d Aleksandre, D l Incarnation du Verbe, p-th, Camelot, O.P. trad. Seule, 1974, стр. 138.
11 Св. Јован Шангајски, Васкрсење тела, Православна мисионарска школа при храму св.
Александра Невског, Београд 1998, стр. 131.
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односно центар његовог унутрашњег бића.
Христово васкрсење је спасоносни чин којим се обнавља свеукупно човеково биће.
"Ја сам Васкрсење и живот, ко верује у мене, живеће. И сваки који живи и
верује у мене, неће умрети довека" (Јов. 11-25).
Али васкрсење се не тумачи као понављање или вечно враћање. Васкрсење
је истинско обнављање, преображавање и преобликовање целе творевине. То није
обично враћање онога што је прошло, већ извршавање и испуњавање нечег бољег и
савршенијег.
"И ето Христос је васкрсао из мртвих и тако постао први међу онима који
су умрли" (1. Кор. 15-20).
Исусово тело није могло да подлегне пропадању јер је пребивало у самом
Богу Логосу, који је живот. У овој непропадљивости тело се преображава у слави.
Понижено тело се сахрањује, а тело славе се преображава. У Исусовој смрти се по св.
оцима открива немоћ смрти над њим: у пуноћи своје људске природе је Исус смртан,
али га пуноћа божанске природе враћа у живот. Тим Исусовим враћањем у живот
посведочено је спасење свеукупне природе.
Одвајање душе од тела код Христа није остварено раскидом, већ је том јаком
везом душе и тела потврђено да је човек комплетно биће. Зато Христова смрт, по
речима св. Јована Дамаскина, више наликује на сан. Преко Христове смрти показује
се снага васкрсења сваке смрти, јер се материја преобразила у тело славе и обукла у
снагу светлости.
У Васкрсењу се завршило оваплоћење и реализовало се пројављивање
живота у људској природи, чиме је суштински усађена бесмртност у човеково биће.
Свети Атанасије указује на победоносни карактер Христове смрти тако што говори о
томе како храм Христовог тела није дуго остао беживотан, већ је устао одмах трећега
дана, чиме је реализовао победу над свим што је смртно.
„Од када је пропадљивост престала да буде уништена благодаћу васкрсења,
ми се привремено раздвајамо смртном природом наших тела; као семе бачено у
земљу не исчезавамо, већ посејани у земљу, поново устајемо, јер је смрт уништена
благодаћу Спаситеља“12
Свети Григорије Ниски сматра да је васкрсење поновно спајање раздељених
делова човека: душе и тела. На тај начин по њему се обнавља благодат коју је човек
добио од Бога. Раздвајање душе и тела последица је првобитног греха, но васкрсењем
човек помоћу Светог Духа повезује раздвојене делове.
"Васкрсење је свима обећано, али је тешко у њега поверовати, јер то није
наша заслуга него Божје добро. Наду у васкрсење потврђује цео свет, стање
ствари, поредак врста које следе једна за другом. Знаци рађања и смрти, смена дана
и ноћи која сваког дана следи један за другим. Ни сама земља не би могла да нам даје
своје плодове када се влага, која по божјој вољи испарава од сунчеве светлости, не
би обнављала ноћном росом. А шта да кажем о плодовима? Зар они не умиру када
падну и зар не васкрсавају тада када поново расту? Шта је посејано, то и
васкрсава, шта умире, то и устаје и преобраћа се у истим видовима и формама. Као
што земља враћа своје плодове, тако и наша природа имитира тај вид васкрсења.
Плод васкрсења је бесмртност и нераспадљивост, јер шта се више може пожелети
од вечног починка и сигурности?"13
12 Athanase d Alexandrie, De l Incarnation du Verbe, P-Th.
13 Св. Амросије Милански, Беседа друга, О нади у васкрсење, Господ није створио смрт,
Православна мисионарска школа при храму Св. Александра Невског, Београд 1998, стр. 131.
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Васкрсењем као најважнијом онтолошком категоријом хришћанства,
постиже се двоструко чишћење човека, душа се васкрсава од греха, а тело од
пропадљивости. Васкрсење испуњава човека свеживотном силом и чудотворном
мудрошћу.
Васкрсење Исуса Христа по учењу светих отаца представља најзначајнији
онтолошки догађај, којим се човек и сва васељена спашава од смрти. Васкрсење
представља могућност човековог преображавања и вечног спасења.
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Slađana Ristić-Gorgiev
THE ETERNAL DEATH AND ETERNAL LIFE
IN THE HOLY FATHERS' PHILOSOPHY
The relationship between the life and death in Christian saint fathers` philosophy
is a matter of this work. It is possible to talk about two terms of the death: the death of the
body and eternal death. The death of body is inherited as a consequence of Adam’s sin, and
the eternal death is spiritual one, departing humans' personality from God’s personality.
Oppositely, joining to the energies of the Holy Spirit, and attaching soul to God means
eternal life. After the spiritual death comes the death of body, thus, after the resurrection of
soul comes the resurrection of body, if the body faithfully and truly rejoins to the soul.
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LE STATUT DU CONCILE DU LATRAN (649)
SELON SAINT MAXIME LE CONFESSEUR
Abrégé: Une controverse s’est récemment développée en Russie sur le statut du
concile de Latran (649) tel que le concevait saint Maxime. Le P. Valentin Asmous a
déclaré que le fait que saint Maxime traite le concile du Latran comme un concile
œcuménique constitue une révolution dans le domaine de l’ecclésiologie, car cela signifie
qu’il reconnaît la possibilité qu’un concile œcuménique puisse être convoqué
indépendamment d’un décret impérial. Gregory Benevitch reproche au P. V. Asmous de
reprendre l’affirmation que le concile du Latran était selon saint Maxime un concile
œcuménique à un article du P. J.-M. Garrigues (théologien catholique). G. Benevitch note
que si le P. V. Asmous et le P. Garrigues avaient raison, cela signifierait que saint Maxime
a été le premier parmi les grands Pères de l’Église à autoriser la tenue de conciles
œcuméniques sans édit de l’empereur et sans la participation des quatre autres patriarches
orientaux.
Danc cet article J.-C Larchet tente d’apporter, en se référant aux textes de saint
Maxime et au contexte ecclésiologique de l’époque, une solution au problème posé. Sa
conclusion est que que saint Maxime ne considère le concile du Latran ni comme un
concile proprement local ni comme un concile proprement œcuménique, mais comme un
concile ayant, à son époque et dans les circonstances où il est placé, la valeur et l’autorité
d’un concile œcuménique.
Mots-clés: Concile du Latran, saint Maxime le Confesseur, œcuménicité d’un
concile, concile œcuménique, concile local
Introduction
Une controverse s’est récemment développée en Russie sur le statut du concile de
Latran (649) tel que le concevait saint Maxime. Rappelons que ce concile fut tenu à Rome à
l’initiative du pape Martin 1er pour condamner les hérésies monoénergiste et monothélite
(affirmant respectivement que le Christ avait une seule énergie et une seule volonté) qui
s’étaient répandues dans tout l’empire byzantin, et que saint Maxime, qui était alors réfugié
à Rome, fut l’une des chevilles ouvrières de ce concile dont il traduisit les Actes en grec1.
Dans son cours sur l’histoire de l’Église byzantine à l’Académie théologique de
Moscou, le P. Valentin Asmous a déclaré que le fait que saint Maxime traite le concile du
Latran comme un concile œcuménique constitue une révolution dans le domaine de
1. Pour une vue générale, voir F.-X MURPHY et P. SHERWOOD, Constantinople II et III, dans
G. DUMEIGE (éd.), Histoire des conciles œcuméniques, III, Paris, 1974, p. 174-188. Pour une étude
approfondie, voir les différents articles de R. RIEDINGER réunis dans Kleine Schriften zu den
Konzilakten des 7. Jahrhunderts, Turnhout, 1998.
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l’ecclésiologie, car cela signifie qu’il reconnaît la possibilité qu’un concile œcuménique
puisse être convoqué indépendamment d’un décret impérial. Cette affirmation a suscité la
réaction de Gregory Benevitch, professeur à la Faculté libre de philosophie et de religion de
Saint-Pétersbourg, puis un vaste débat dans le "Journal Live" de celui-ci2. G. Benevitch
reproche au P. V. Asmous de reprendre l’affirmation que le concile du Latran était selon
saint Maxime un concile œcuménique à un article du P. J.-M. Garrigues3 qui a au fond
comme but de justifier que l’Église de Rome puisse désormais se passer de l’empereur
byzantin pour convoquer des conciles et les déclarer œcuméniques. G. Benevitch note que,
en tout cas, si le P. V. Asmous et le P. Garrigues avaient raison, cela signifierait que saint
Maxime a été le premier parmi les grands Pères de l’Église à autoriser la tenue de conciles
œcuméniques sans édit de l’empereur et sans la participation des quatre autres patriarches
orientaux.
1. Questions préalables.
Avant de déterminer quelle était la position de saint Maxime lui-même en nous
référant directement à ses écrits, il nous paraît utile à titre de préalable, d’examiner
brièvement les deux présuppposés qui sont à la base de l’interprétation par G. Benevitch de
la position de Maxime.
G. Benevitch considère tout d’abord que l’idée selon laquelle il serait possible de
convoquer un concile œcuménique sans un décret de l’empereur est une idée catholique
romaine datant du XIe siècle4. Cette idée est défendue par l’Église catholique romaine, car
elle l’autorise à proclamer comme "œcuméniques" les conciles qu’elles a tenus à sa seule
initiative (ce fut le cas par exemple du concile de Trente et des conciles de Vatican I et
Vatican II).
Cette vue exige d’être corrigée et complétée. On doit d’abord constater que l’on
trouve des expressions de cette idée dans l’Église de Rome déjà au VIe siècle, et qu’elle fut
fortement défendue par celle-ci aux VIIIe-IXe siècles lorsqu’elle se coupa, sous la pression
des empereurs francs, de l’empire romain/byzantin. Il ne fait guère de doute que, à toutes
ces époques, elle va de pair avec la volonté du pape de Rome d’exercer un pouvoir de
juridiction sur l’ensemble des Églises5. Néanmoins, la proclamation par l’Église de Rome
du caractère œcuménique des grands conciles qu’elle a réunis tient à un autre principe : sa
prétention, à la suite du schisme de 1054, d’être à elle seule l’Église universelle. En effet, si
l’Église de Rome est l’Église universelle, il en découle logiquement que les conciles qu’elle
tient sont des conciles universels, "œcuméniques", qui émanent de toute l’Église et ont
force de loi pour toute l’Église.
On doit admettre d’autre part que l’idée selon laquelle il serait possible de
convoquer un concile œcuménique sans un décret de l’empereur n’est pas une idée
spécifiquement catholique romaine. Comme le note J. Pelikan, elle eut aussi très tôt ses

2. "Григорий Беневич’s Journal", http://benev.livejournal.com.
3. "Le sens de la primauté romaine selon saint Maxime le Confesseur", Istina, 21, 1976, p. 11.
4. Ce qui en est une, en revanche, c’est qu’un concile, pour avoir un caractère œcuménique, doit être
convoqué ou reconnu valide par l’Église de Rome, point qui devint crucial et donna lieu à un conflit
ouvert au IXe siècle à propos du VIIe concile œcuménique (Nicée II). Voir J. PELIKAN, La tradition
chrétienne, II, L’esprit du christianisme oriental, Paris, 1994, p. 179-180.
5. Voir à ce sujet l’excellente étude de K. SCHATZ, La primauté du pape. Son histoire des origines à
nos jours, Paris, 1992.
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défenseurs en Orient6, et nous verrons dans la suite de cette étude que saint Maxime en est
un exemple remarquable.
L’idée contraire a eu également ses défenseurs. Elle est soutenue par les
adversaires de Maxime, comme nous le verrons dans un texte que nous citerons. Elle est
soutenue actuellement par G. Benevitch, mais aussi par d’autres théologiens. Ainsi, l’un des
grands ecclésiologues russes du XXe siècle, le P. Nicolas Afanassiev écrit: "Les conciles
œcuméniques non seulement étaient un phénomène extraordinaire de la vie ecclésiale, mais
surtout ils étaient plus l’œuvre de l’empire personnifié par l’empereur que celle de l’Église.
Dès le tout début, les conciles œcuméniques se considéraient comme l’autorité suprême en
ce qui concerne les affaires de l’Église ; cependant, cette autorité ne découlait pas des
conciles eux-mêmes, mais de l’empereur qui les convoquait, qui définissait leur
composition et les questions à discuter. Lorsque l’empire eut disparu, les conciles
œcuméniques disparurent aussi de la vie de l’Église7."
L’idée selon laquelle l’autorité des conciles ne découlait pas des conciles euxmêmes mais de l’empereur est contredite par l’histoire : plusieurs conciles convoqués par
les empereurs à différentes époques ont été cependant rejetés, et cela à cause de leur
contenu dogmatique (on peut citer comme exemples le second concile d’Éphèse, appelé
"synode des brigands" [449] et le concile iconoclaste de Hiéreia [754] qui se qualifia luimême de "grand concile œcuménique"). Comme l’a bien montré le P. Georges Florovsky,
c’est l’orthodoxie de la foi qu’il définit et proclame, c’est la conformité de celle-ci au
kérygme, à la Tradition apostolique et patristique, qui dans l’Église ancienne donne à un
concile son autorité8.
Quant au fait que quand l’empire a disparu les conciles ont disparu aussi de la vie
de l’Église, il tient surtout à la difficulté pratique de réunir les différentes Églises
orthodoxes qui se trouvaient presque toutes sous la domination musulmane, à la fois isolées
et privées de liberté, et aussi, secondairement, au fait que peu de questions dogmatiques
majeures (comparées à celles qui firent l’objet des grands conciles) eurent à être débattues
après le VIIe concile œcuménique.
L’idée que l’œcuménicité d’un concile tiendrait à ce qu’il est réuni par l’empereur
et sous son autorité a une part de vérité dans la mesure où l’Église avait à l’époque de
l’empire byzantin l’extension même de l’empire qui était l’empire chrétien et s’identifiait à
l’oikoumenè, l’appellation de "conciles œcuméniques" correspondant en ce sens à celle de
"conciles impériaux9". Mais cette vérité trouve ses limites dans trois cas qui tous ont
6. La tradition chrétienne, II, L’esprit du christianisme oriental, Paris, 1994, p. 25.
7. "Le concile dans la théologie orthodoxe russe", Irénikon, 35, 1962.
8. "The Authority of the Ancient Councils", dans "The Collected Works of Georges Florovsky", vol.
1, Belmont, 1972, p. 96-103.
9. Cf. G. FLOROVSKY, "The Authority of the Ancient Councils", p. 95. Voir aussi V. LOSSKY, "Du
troisième attribut de l’Église", dans À l’image et à la ressemblance de Dieu, Paris, 1967, p. 172 :
"L’oikoumenè des premiers siècles chrétiens se présentait surtout comme l’ensemble des pays de
culture gréco-latine, le monde méditerranéen, territoire de l’Empire Romain. C’est pourquoi l’adjectif
devint une qualification du Bas Empire – "l’Empire œcuménique". Les limites de l’Empire
correspondant plus ou moins aux limites de l’expansion de l’Église vers l’époque constantinienne,
l’Église fit un usage fréquent du terme. Il fut appliqué comme titre honorifique aux évêques des deux
capitales impériales, Rome et, plus tard, Constantinople, "Nouvelle Rome". Il fut appliqué surtout aux
conciles généraux de l’Église qui rassemblaient l’épiscopat de l’Empire œcuménique. L’
“œcuménique” désigna ainsi ce qui avait trait à l’ensemble du territoire ecclésiastique, par opposition
à ce qui n’avait qu’une valeur locale, provinciale (par exemple, un concile provincial."
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correspondu historiquement à des situations réelles: celui où l’empereur est hérétique ; celui
ou telle ou telle des Églises tombe dans l’hérésie; celui où l’empire disparaît.
On doit reconnaître que la conception, défendue encore étrangement aujourd’hui
par certains théologiens orthodoxes, selon laquelle la convocation du concile par un édit
impérial est une condition indispensable de son œcuménicité a été grandement nuisible à
l’Église puisqu’elle l’a privée de tout moyen de définir sa foi dans de nombreuses
circonstances historiques où l’empereur était hérétique et l’a obligée plusieurs fois, pour
pouvoir le faire, à attendre plusieurs décennies le remplacement d’un empereur hérétique
par un empereur orthodoxe ! Elle ferme aujourd’hui – et sans doute pour toujours, car la
restauration d’une théocratie, dans quelque pays orthodoxe que ce soit est pour le moins
improbable ! – toute possibilité à l’Église de réunir un concile œcuménique. Cette
conception que l’on a qualifiée de césaropapiste paraît bien plus politique qu’ecclésiale
(parce qu’elle place l’autorité de l’Église en-dessous de celle de l’empereur), et ne saurait
être justifiée par le souci de s’opposer à la conception catholique romaine, fût-elle
contestable.
Si les défenseurs du césaropapisme byzantin et les théologiens catholiques
romains présentent une définition cohérente de l’œcuménicité d’un concile (son caractère
impérial pour les premiers, le fait qu’il coïncide avec les prétentions de l’Église catholique
à être l’Église universelle pour les seconds), les historiens tant catholiques qu’orthodoxes
ne parviennent pas à s’accorder sur la nature de cette notion. Au début de son étude sur les
conciles œcuméniques dans l’histoire, J. M. A. Salles-Dabadie note: "Si le qualificatif
d’"œcuménique" appliqué à un concile est très ancien, la notion qu’il recouvre a varié à
travers les âges. [...] Il n’est donc pas étonnant que l’on ait beaucoup discuté sur
l’œcuménicité de certains conciles10."
Dans son introduction à l’histoire des conciles œcuméniques, G. Alberigo donne
cette définition générale: "On entend par la notion d’"œcuménicité" l’extension universelle
de la représentativité d’une assemblée et, par voie de conséquence, l’extension de la
normativité canonique de ses décisions". Il ajoute cependant: "En réalité, l’"œcuménicité" a
presque toujours été une autoqualification ou une aspiration, ou encore une qualification a
posteriori11."
Pour confirmer cette dernière affirmation, on peut noter que le concile de Nicée
tout en étant convoqué par l’empereur, en réunissant toutes les Églises locales et en ayant
une visée et une portée universelle quant à sa définition dogmatique ne se considère pas luimême comme œcuménique, mais comme "le grand et saint concile". On peut aussi rappeler
les faits suivants : le Ve concile œcuménique (Constantinople II, 553) n’a été considéré
comme tel par l’Église de Rome qu’à partir de 700 ; le concile in Trullo (691-692) est
considéré comme un concile œcuménique par les Églises orientales, mais n’a jamais été
reconnu comme tel par l’Église de Rome; le concile de Nicée II (787), reconnu comme
œcuménique par les Églises orientales n’a, peut-on dire, été qu’à demi reconnu par l’Église
de Rome, notamment parce que ses décisions furent contredites par le synode de Francfort
réuni par Charlemagne en 794 ; le concile de Constantinople de 1451 qui fut un concile
local a acquis dans toute l’Église orthodoxe l’autorité d’un concile œcuménique (sans
pourtant être désigné comme tel12).

10. Les conciles œcuméniques dans l’histoire, Paris, 1963, p. 5.
11. Les conciles œcuméniques, I, L’histoire, Paris, 1994, p. 10.
12. Il s’agit au sens strict d’un concile local faisant l’objet d’une reconnaissance par toute les Églises
orthodoxes.
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En ce qui concerne la représentativité, à laquelle Alberigo lie l’œcuménicité on
doit reconnaître qu’elle n’en est pas un critère satisfaisant. Comme le Constate P. P.
Joannou d’une part on doit reconnaître que "l’œcuménicité de fait, c’est-à-dire la
participation effective des représentants des Églises locales de toute la chrétienté n’a jamais
eu lieu dans les neuf premiers siècles13". L’exemple le plus frappant est peut-être celui du
concile de Constantinople I (381), considéré comme deuxième concile œcuménique, qui
n’avait pour but de traiter que des problèmes rencontrés par l’Église de Constantinople et se
tint en l’absence de tout représentant de l’Église de Rome. D’autre part, on peut constater
que des conciles qui réunirent des représentants de toutes les Églises comme celui de
Sardique (341) et de Constantinople (394) n’ont jamais été considérés comme des conciles
œcuméniques.
2. La position de saint Maxime.
Ces remarques préalables étant faites, venons-en à la position de Maxime luimême.
1. On doit constater en premier lieu que saint Maxime considère que la valeur et
l’autorité d’un concile ne dépend pas du fait qu’il ait été convoqué par un décret de
l’empereur, mais de l’orthodoxie de la foi qu’il professe, ce qui est en général la conception
qui prédomine dans les premiers siècles et qui subsiste dans l’Église orthodoxe14.
L’œcuménicité d’un concile s’identifie donc à la catholicité (au sens originel du terme) de
la foi orthodoxe qu’il professe, cette catholicité ne s’étendant pas forcément, comme
l’œcuménicité, aux dimensions de l’empire et n’incluant pas forcément toutes les Églises
mais les seules ou la seule Église(s), voire les seuls fidèles professant la foi orthodoxe15.
Relativement au fait, pour un concile, d’être réuni par l’empereur, Maxime fait
remarquer à juste titre : a) que certains conciles tenus à la suite d’un décret impérial ont
professé une doctrine hétérodoxe et ont été finalement rejetés par l’Église ; b) que d’autres
conciles qui ont été tenus indépendamment d’un décret impérial ont été, en vertu de la
doctrine orthodoxe qu’ils professent, reconnus par l’Église.
Il l’affirme très clairement dans la Dispute à Bizya (XII, PG 90, 145C-148A,
CCSG 39, p. 95-97) en répondant à l’un de ses accusateurs qui lui dit précisément que "Le
concile de Rome [i. e. du Latran] n’a pas d’autorité, car il a eu lieu sans l’ordre de
l’empereur": "Si ce sont les ordres des empereurs qui ratifient les conciles passés, et non la
foi orthodoxe, que l’on accepte aussi les conciles qui se sont opposés à l’unité d’essence,
puisqu’ils ont eu lieu sur l’ordre de l’empereur ; je veux dire ceux de Tyr, d’Antioche, de
Séleucie, de Constantinople, au temps d’Eudoxe l’Arien ; ceux de Nicée de Thrace, celui de
13. "Pape, concile et patriarches dans la tradition canonique de l’Église orientale jusqu’au IXe s.", dans
Discipline générale antique (IVe – IXe s.), t. I, 2, Les synodes particuliers, Grottaferrata, 1962, p. 505.
14. Voir G. FLOROVSKY, "The Authority of the Ancient Councils", dans "The Collected Works of
Georges Florovsky", vol. 1, Belmont, 1972, p. 93-103.
15. Sur la différence entre les deux termes, voir aussi V. LOSSKY, "Du troisième attribut de l’Église",
dans À l’image et à la ressemblance de Dieu, Paris, 1967, p. 173 : "Que l’on saisisse bien ici la
différence entre "œcuménicité" et "catholicité": l’Église dans son ensemble est dite "œcuménique", ce
qualificatif ne s’appliquant point à ses parties; mais chaque partie, la plus minime, de l’Église – voire
un fidèle – peut être dite "catholique". Lorsque saint Maxime, auquel la tradition ecclésiastique
attribue le titre de Confesseur, répondit à ceux qui voulaient le forcer à communier avec les
monothélites: "Si même l’univers entier communiait avec vous, moi seul je ne communierai pas", il
opposait sa catholicité à une œcuménicité présumée hérétique."
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Sirmium ; et bien plus tard le second synode d’Éphèse, présidé par Dioscore ; tous ceux-là
furent, en effet, réunis par ordre des empereurs et cependant tous furent condamnés à cause
du caractère sacrilège des doctrines impies qu’ils ratifièrent. Pourquoi donc ne rejetez-vous
pas le concile [d’Antioche] qui a déposé Paul de Samosate, au temps de nos saints et
bienheureux Pères Denys, pape de Rome, Denys d’Alexandrie et Grégoire le Thaumaturge
qui présida ce concile, puisqu’il n’a pas eu lieu sur l’ordre de l’empereur ? Quelle règle
établit que seuls doivent être approuvés les conciles rassemblés sur l’ordre de l’empereur,
ou en un mot que tous les conciles doivent être rassemblés sur l’ordre de l’empereur ? La
pieuse règle de l’Église reconnaît comme approuvés et saints les conciles qu’a distingués
leur orthodoxie. Mais, comme le sait Monseigneur16 et comme il l’enseigne aux autres, la
règle a établi que deux conciles aient lieu chaque année dans chaque province, sans faire
aucune mention de l’ordre impérial, pour la sûreté de la foi qui nous sauve, et pour
redresser tous les points qui ne sont pas d’accord avec la loi divine de l’Église."
2. On peut constater en deuxième lieu que le concile du Latran est placé par
Maxime sur le même plan que les conciles œcuméniques dans l’Opuscule théologique et
polémique XI, PG 91, 137CD :
"Car tous les confins de l’oikoumenè et ceux qui partout confessent le Seigneur de
façon pure et orthodoxe regardent droit au loin, comme à un soleil de lumière éternelle, à la
très sainte Église des Romains et à sa confession de foi, reçoivent d’elle l’éclat
resplendissant des saints dogmes des Pères, comme les ont posés en toute piété et intégrité
les six saints Conciles inspirés de Dieu, [= les cinq conciles œcuméniques tenus jusque-là +
le concile du Latran] en proclamant dans les termes les plus exprès le symbole de la foi."
Maxime considérait le concile du Latran comme œcuménique pour plusieurs
raisons :
1) au moment où ce concile s’est réuni, tous les patriarches autres que celui de
Rome étaient hétérodoxes, et avec eux tous les évêques de leurs Églises, si bien que leur
absence ne faisait pas obstacle à la tenue d’un concile œcuménique ;
2) en revanche, le synode du Latran rassemblait, comme le montrent ses Actes, des
représentants – ou plus exactement des membres, car ils n’étaient pas mandatés par leurs
patriarches, lesquels étaient à ce moment, comme nous venons de le dire, hérétiques –
orthodoxes d’Églises autres que celles de Rome, notamment des moines des Églises de
Constantinople et de Jérusalem réfugiés à Rome, si bien que l’on ne peut pas vraiment le
considérer comme un concile uniquement local ;
3) ce concile a proclamé la foi orthodoxe en l’absence de toute autre possibilité de
le faire ;
4) on peut dire aussi que le concile du Latran qui, dans des circonstances normales
(où les autres patriarcats auraient été orthodoxes) aurait été un concile local, a acquis de
facto la valeur d’un concile œcuménique, et cela en raison des circonstances particulières
de l’époque, et tout à fait nouvelles, selon lesquelles l’Église de Rome était la seule à être
orthodoxe et donc représentait à elle seule, à ce moment, l’Église universelle.
3. G. Benevitch s’appuie sur un argument linguistique pour soutenir que selon
saint Maxime le concile du Latran n’était pas œcuménique : "En Th. Pol., XI, PG 91, 137C140B, Maxime place le concile du Latran sur la même liste que les cinq conciles
œcuméniques et parle des "six saints conciles". Cependant, il est important de noter qu’il
parle des "saints" conciles. Par ailleurs, on ne peut trouver dans ses écrits aucun endroit où
il qualifie le concile du Latran d’ "œcuménique". On peut dont penser qu’il y avait pour lui
une différence entre "œcuménique" et "saint". Tout concile qui exprime la vraie foi
16. Il s’agit de l’interlocuteur de Maxime.
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orthodoxe est un saint concile. On trouve cette idée dans beaucoup de ses écrits, et elle est
également exprimée dans sa Vie. Lorsque Maxime est accusé de penser qu’il est possible de
réunir un concile [celui du Latran] sans un édit impérial, il utilise clairement l’expression
"saint concile" (PG 90, 145-149)".
Il nous semble cependant que cet argument n’est pas probant. On peut en effet
remarquer que le vocabulaire de Maxime est fluctuant, et que pour cette raison on ne peut
s’appuyer sur lui d’une manière absolue : il appelle les conciles œcuméniques eux-mêmes
tantôt "conciles œcuméniques", tantôt "saints conciles", tantôt simplement "conciles":
— Opuscule théologique et polémique IX, PG 91, 128B: "Si cela leur est
impossible, qu’ils les rejettent et se conforment avec nous à cela seul qu’ont pieusement
passé au crible les Pères théophores de l’Église catholique et les cinq saints conciles
œcuméniques, en confessant le seul et même Seigneur et Dieu Jésus-Christ, Dieu en tout
parfait par nature et en tout homme parfait par nature"
— Opuscule théologique et polémique XI, PG 91, 137CD: "[...] les saints dogmes
des Pères, comme les ont posés en toute piété et intégrité les six saints conciles inspirés de
Dieu, en proclamant dans les termes les plus exprès le symbole de la foi."
— Opuscule théologique et polémique XIII, PG 91, 149A: "Celui qui déclare et la
différence et l’union en Christ, ni n’élimine la différence, ni ne confond l’union. Car le
divin Cyrille anathématise ceux qui suppriment, à cause de la différence, l’union par
hypostase ; et le concile œcuménique anathématise ceux qui, à cause de l’union
hypostatique suppriment la différence naturelle en l’un de la Sainte Triade."
— Opuscule théologique et polémique XV, PG 91, 180CD : "Ce que disent aussi
les cinq conciles saints et œcuméniques des Pères bienheureux et théophores. Mais s’ils ont
transmis cette [foi], quelle en est la démonstration ? D’où la croyance en ces dogmes-là estelle venue aux autres ? En outre, pour nous qui acceptons et reconnaissons les saints
conciles, il est clair que leurs innovations n’introduisent que de purs mensonges. Et si cela
ne vient pas des saints conciles, quelle masse de fables [...] que cet énoncé des Pères
éprouvés et des conciles!"
— Opuscule théologique et polémique XXII, PG 91, 257A : "Comment pourra-ton jamais montrer que le saint concile de Chalcédoine, qui l’a définie et proclamée
pieusement et en toute clarté, a dispersé aux quatre vents la définition de Nicée, fût-on plus
habile que les autres à fabriquer des mensonges et ce qui n’existe pas, contre la pure et
véritable foi?"
— Ibid., 257C: "Et s’il n’en était rien, alors que, je l’ai dit, cela a été si souvent
admis, qu’est-ce qui empêche tant de saints ou plutôt toute la chrétienté, car c’est ce qu’est
le très saint concile des Pères orthodoxes, d’avancer celle-ci avec autorité et de la poser en
norme contre la "contraction" d’Eutychès?
Pour quelle raison, et comment, accusez-vous le saint concile de Chalcédoine
[...]?"
— Ibid., 260B: "[...] et les Pères éprouvés de Nicée, et tous les conciles d’hommes
saints et orthodoxes [...]"
Une telle fluctuation ne doit pas nous étonner, puisque nous avons vu que non
seulement il n’y avait pas dans les premiers siècles de doctrine bien définie concernant les
conciles, mais encore que aujourd’hui même les historiens ne peuvent pas donner de
définition univoque de l’œcuménicité d’un concile.
4. Maxime refuse l’idée que la valeur et l’autorité d’un concile dépendent du fait
qu’il ait été convoqué par un décret de l’empereur, parce qu’il se trouve dans la situation
évoquée précédemment où l’empereur est hérétique. C’est l’occasion pour lui de rappeler
qu’une telle situation s’est déjà produite lorsque Constantin et d’autres empereurs avaient,
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en vue d’établir un compromis et de restaurer l’unité dans l’empire, essayé d’imposer aux
Pères les propositions des Ariens (cf. Rel. Mot., IV, PG 90, 117A, CCSG 39, p. 25). Et c’est
aussi l’occasion pour lui de rejeter, selon une saine conception ecclésiologique, l’un des
principes de la "théocratie" byzantine qui justifient la mainmise du pouvoir impérial sur
l’Église, à savoir que l’empereur aurait, à un degré éminent, la dignité de prêtre: "Tu
demandes: "Quoi donc, tout empereur chrétien n’est-il pas aussi prêtre?" Et je réponds: "Il
ne l’est pas, car il ne se tient pas à l’autel et après la consécration du pain il ne l’élève pas
en disant: Les choses saintes aux saints! Il ne baptise pas, il n’accomplit pas la consécration
de l’huile, il n’impose pas les mains et n’ordonne pas évêque, prêtre et diacre. Il ne fait pas
la dédicace des églises, il ne porte pas les symboles du sacerdoce, l’ômophorion et l’Évangile, comme il porte celles de l’Empire, la couronne et la pourpre" "(Rel. Mot., IV, PG 90,
117B, CCSG 39, p. 27). Maxime ajoute à cet argument qu’il n’y a aucune règle – il faut
entendre par là aucun principe systématiquement appliqué, mais aussi aucun canon (c’est le
mot utilisé par lui) de l’Église – qui prescrit qu’un concile doit nécessairement être
convoqué par l’empereur et que sa réceptivité en dépend: "Quelle règle établit que seuls
doivent être approuvés les conciles rassemblés sur l’ordre de l’empereur, ou en un mot que
tous les conciles doivent être rassemblés sur l’ordre de l’empereur ?" (Dis. Biz., XII, PG 90,
145C-148A, CCSG 39, p. 97).
Conclusion
Ces réflexions étant faites, il est sans doute possible de réconcilier par les
considérations et nuances suivantes les positions divergentes exprimées par les deux
théologiens russes :
a) Le concile du Latran a eu un rôle de premier plan (et joué le rôle d’un concile
œcuménique) jusqu’à ce que soit possible la réunion du VIe concile œcuménique, qui a
statué sur les hérésies monoénergiste et monothélite en réunissant les représentants de
toutes les Églises revenues à l’Orthodoxie. Le VIe concile œcuménique a alors éclipsé le
concile du Latran, lequel est donc, dans la conscience ultérieure de l’Église devenu un
concile local.
b) Ce dernier point n’est pas extraordinaire, car il y a, dans l’histoire, une
fluctuation dans la façon de considérer les conciles.
c) Il n’y a en tout cas pas dans les premiers siècles et ni à l’époque de Maxime de
théorie définie des conciles17. C’est pourquoi la position de Maxime à ce sujet est assez
souple.
d) Sa principale préoccupation n’est pas de qualifier formellement
d’"œcuménique" le concile du Latran, mais de faire reconnaître qu’il exprime la foi
orthodoxe pour toute l’Église sur un point essentiel de la foi, comme l’ont fait aussi tous les
conciles œcuméniques.
e) On ne peut pas tirer de la position de Maxime une théorie ecclésiologique ni
dire que Maxime a réalisé une révolution ecclésiologique; néanmoins le rejet du
césaropapisme par un Père de cette importance prend un relief singulier.
f) Le désaccord que l’on peut avoir avec la doctrine ultérieure de l’Église latine ne
doit pas conduire à remettre en cause la liberté de Maxime tant vis-à-vis de la terminologie
conciliaire qu’il utilise ni vis-à-vis du rôle reconnu à l’empereur18, de même que l’accord
que l’on pourrait avoir avec cette doctrine ne doit pas conduire à faire de Maxime un
17. Voir l’article du P. G. FLOROVSKY, "The Authority of the Ancient Councils", p. 93-97.
18. Comme le fait G. Benevitch.
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défenseur de celle-ci par anticipation19. Il faut se garder à cet égard de toute forme
d’anachronisme dans l’interprétation de la position du Confesseur.
f) On pourrait trouver un terrain d’entente entre les deux théologiens russes en
disant que Maxime ne considère le concile du Latran ni comme un concile proprement local
ni comme un concile proprement œcuménique, mais comme un concile ayant, à son époque
et dans les circonstances où il est placé, la valeur et l’autorité d’un concile œcuménique.

19. Comme c’est le cas de J.-M. Garrigues dans son article précédemment cité.
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Жан-Клод Ларше
СТАТУС ЛАТЕРАНСКОГ КОНЦИЛА (649)
ПРЕМА СВЕТОМ МАКСИМУ ИСПОВЕДНИКУ
Недавно се у Русији развила расправа у вези са статусом Латеранског
концила (649) по схватању Светог Максима Исповедника. Овај концил је одржан у
Риму на иницијативу папе Мартина I а у циљу осуде моноенергистичког јеретичког
учења и монотелитског јеретичког учења (која су сматрала да Христос има само
једну енергију односно само једну вољу) раширених по читавом Византијском
царству. Свети Максим, који се тада склонио у Рим, био је један од организатора
овог концила чија је Акта он и превео на грчки језик. Професор Валентин Аcмус
(Теолошка академија у Москви) сматра да чињеница да Свети Максим Латерански
концил сматра екуменским концилом представља револуцију у домену црквеног
учења, јер то значи да он признаје да је могуће да екуменски концил буде сазван
независно од царског декрета. Ова тврдња је изазвала реакцију професора Григорија
Беневича (Слободни факултет за филозофију и религију у Петерсбургу - la Faculté
libre de philosophie et de religion de Saint-Pétersbourg). Беневич пребацује Аcмусу да је
тврдњу да је Латерански концил према Максиму био екуменски концил преузео из
чланка професора Гарига (католички теолог). Беневич истиче да би то, ако би
професор Асмус и професор Гариг били у праву, значило да је Свети Максим први
црквени отац који одобрава одржавање екуменских концила без царског указа и без
учешћа остале четвoрице источних патријараха.
Професор Жан-Клод Ларше у овом чланку анализира обе претпоставке које
су у основи Беневичеве интерпретације Максимовог става, а решење постављеног
проблема тражи ослањајући се на текстове Светог Максима и на еклесиолошки
контекст његовог времена. Његов закључак је да Свети Максим Латерански концил
не сматра ни локалним ни екуменским концилом у правом смислу речи, већ
концилом који је, у своје време и у датим околностима, имао значај и углед
екуменског концила.
Ова размишљања доводе аутора до закључка да је могуће помирити
супротне ставове двојице руских теолога и то помоћу следећих запажања и нијанси:
а) Латерански концил је имао улогу од суштинског значаја (и играо улогу
екуменског концила) све док није био могућ састанак VI екуменског концила, који је
одлучивао о моноенергистичком и монотелитском јеретичком учењу окупивши
представнике свих цркава које су се вратиле у православље. Тада је VI екуменски
концил бацио у сенку Латерански концил, који је у каснијем схватању Цркве постао
локални концил.
б) Оваква ситуација није изузетна јер се кроз историју мења начин
посматрања једног концила.
в) Током првих векова и у време Светог Максима није постојала одређена
теорија о концилима. Стога је и став Светог Максима у том погледу доста елестичан.
г) Његова основна преокупација није да Латерански концил формално
oквалификује „екуменским“, већ да покаже да он изражава православну веру за
читаву Цркву у погледу једног за веру битног питања, као што су то чинили сви
екуменски концили.
д) На основу става Светог Максима не можемо да створимо еклесиолошку
теорију ни да кажемо да је он извршио еклесиолошку револуцију; ипак одбацивање
цезаропапизма од стране тако великог црквеног оца добија посебан значај .
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ђ) Неслагање до ког може доћи са каснијим учењем Латинске цркве не треба
да доведе до преиспитивања Максимове слободе како у односу на концилску
терминологију коју он користи тако ни у односу на улогу дату императору, као што
могуће слагање са тим учењем не треба да доведе до тога да се антиципира да је
Максим његов присталица. У том погледу треба се чувати сваког облика
анахронизма у интерпретацији става Максима Исповедника.
е) Могуће је помирити ставове двојице руских теолога ако кажемо да
Максим Латерански концил не сматра ни чисто локалним ни чисто екуменским, већ
концилом који је у своје време и у датим околностима имао значај и углед
екуменског концила.
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УДК 27-1 Максим Исповедник, свети

Свилен Тутеков
Богословски факултет, Велико Търново - България

ЕВХАРИСТИЙНИЯТ ПОДХОД КЪМ ТАЙНАТА
НА ЛИЧНОСТТА В БОГОСЛОВИЕТО
НА СВ. МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК
Апстракт: Това изследване e 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. Тази изходна гледна точка
очертава цялостната антропологична рамка, в която пътят на духовната аскеза
се разбира като екзистенциална основа за общението на любовта в
евхаристийното тяло на Църквата. Доколкото за св. Максим онтологията на
подвига е свързана с преодоляването на всеобхватното себелюбие (източник на
всички страсти), то истинската цел на духовния живот е динамичният кенотичен
отговор на евхаристийната любов на Христос, т. е. един евхаристиен начин на
съществуване като общение в Светия Дух. Това означава, че за св. Максим найдълбокият смисъл и цел на аскезата е пътят на по-пълното интегриране и участие
в евхаристийната общност на Църквата, което води до осиновлението и
обожението на човека по благодат. От тук следва, че автентичността на
духовния живот зависи от степента, в която аскезата интегрира човека в
евхаристийния етос на Църквата и съхранява дара на живота като общение в
любовта на Христос чрез Светия Дух.
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.
Богословието на св. Максим Изповедник очертава особен евхаристиен
подход към тайната на личността, който определя дълбоко христологичния и
еклисиологичен характер на Максимовата богословска антропология. Този подход е
последица от традиционното за светоотеческото богословие свързване на истината с
общението1, което превръща опита от участието в евхаристийното общение в
изходна точка за онтологията на личността. За св. Максим опитът от богословското
познание на личността е откровение на истината, но истинското съществуване се
открива само чрез участие в събитието на общението2 като основен онтологичен факт
1 Вж. по-подробно изследването на Пергамския митрополит Йоан Зизиулас "Истина и
общение". Zizioulas, J. Being as Communion. New York, SVS Press, 1997, рр. 67-122.
2 Това позволява онтологията да бъде "освободена" от нейната безусловна обвързаност с
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и съдържание на живота. Отчуждението на истината от общението неизбежно води
богословската антропология в лабиринта на философските подходи към личността,
лишени от живия опит на общението с Христос в Неговото евхаристийно тяло –
Църквата – и прави тази антропология неспособна да разбере тайната на
ипостасното съществуване. Обратно, светоотеческото предание, което св. Максим
следва, свидетелства, че дълбоката връзка на богословското познание със събитието
на общението е залог за богословие на личността в духа на автентичната православна
антропология. Богословското учение на св. Максим е уникален пример за
конкретните евхаристийно-еклисиологични измерения на този жизнен богословски
принцип, който може и трябва да бъде критерий за всеки съвременен опит да се
създаде богословска антропология. Правилното осмисляне и творческото прилагане
на такъв подход в съвременните богословски изследвания може да помогне на
богословието да върви сигурно по своя път – да следва по един динамичен и
отговорен начин светите отци - и да открива истината в непостижимата тайна на
евхаристийното общение с Христос в Неговото богочовешко тяло – Църквата. Този
жизнен принцип на богословието позволява да се "прочете" учението на църковните
отци и екзистенциално, и църковно и така да се изследва въпроса за личността като
духовно и богословско събитие.
1. В богословското учение на св. Максим Изповедник събитието на
личността се открива в една евхаристийно-еклисиологична перспектива, която
интегрира всички богословски и философски измерения на антропологията3. В
своята Мистагогия (най-значимия евхаристиологичен текст) той описва тайнството
на Евхаристията като събитие и място, където се преживява цялата тайна на
спасението в Христос и като екзистенциалното пространство за автентично общение4
на Бога с човека, а чрез него – и с цялото творение. Евхаристията проявява по
непостижим начин битието на Църквата5 като евхаристийно Тяло Христово, а
гносеологията – една от най-важните философски "догми" – и по този начин истината да се
свърже органично със събитието на общението. Св. Максим Изповедник подчертава, че "чрез
своята нетварна благодат Светият Дух извършва неизказани тайни и свръхестествени промени
в освещаваните (вярващи)", което не зависи от степента на познание от тяхна страна. Вж.
св. Максим Изповедник, Мистагогия 23 (PG 91, 701 В).
3 Мнозина западни изследователи на св. Максим се затрудняват да разберат неговата
евхаристиология, може би поради липсата на някакво "систематично" изложение. Вж.
Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá. ¢èÞíá, 1992, óó. 33-36.
4 В опита на Църквата Евхаристията е наречена кинония (= общение, причастие) и в нея се
откриват всички елементи на общението: 1) Бог ни дава самия Себе си; 2) ние влизаме в
общение с Него; 3) участниците в тайната на причастието (= общението) са съединени с Него;
4) чрез човека цялото творение влиза в общение с Бога; 5) всичко става в Христос чрез Светия
Дух, Който въвеждат есхатона в историята и дава на хората (в света) предвкусването на
Царството Божие. Вж. Âáóéëéåâéôò, Ì. Ï Üíèñùðïò ôçò åí ×ñéóôþ êïéíùíßáò. "Ìåôï÷Þ
Èåïý" óôç èåïëïãéêÞ áíèñùðïëïãßá ôïõ áãßïõ Ãñçãïñßïõ ôïõ Èåïëüãïõ êáé ôïõ áãßïõ
Ìáîßìïõ ôïõ Ïìïëïãçôïý (докторат в ръкопис, Атина), σ. 153.
5 Още в началото на своята Мистагогия 1 (PG 91, 657 С - 717 D) св. Максим описва Църквата
като непостижимо и неопределимо събитие, което прави неговата еклисиология
апофатическа. Вж. Ëïõäïâßêïò, Í. ’Áðïöáôéê[ Têêëçóéïëïãßá ôï‡ }ìïïõóßïõ, σσ. 69-71.
Доколкото човекът е икона на Църквата (Мистагогия 4 (PG 91, 672 В), това предполага същия
апофатически подход и към тайната на личността, защото "Църквата е духовен човек, а
човекът - тайнствена Църква". Мистагогия 6 (PG 91, 684 В).
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участието на човека в тази тайна открива неговата личностна идентичност и
ипостасна другост, потвърдена в "единомислие и единодушие във вярата и
любовта"6. Ръководен от тази основна богословска истина, св. Максим отнася
тайната на личността към "пространството" на евхаристийното общение в Църквата
като апофатическо христологично и еклисиологично-светотайнствено събитие7.
За св. Максим Евхаристията е събитие на лично свободно осъществяване на
общението, в което човекът може да участва само като свободна богоподобна
личност и затова то създава екзистенциалния опит, който потвърждава една "нова"
евхаристийна онтология8. Най-дълбоката реалност на Евхаристията - причастието със
самия Христос9 - води до общение, идентично с това на Бога (по причастие) и
въвежда човека по харизматичен начин (= по благодат) в опита на неразделното
единство с Бога като есхатологична реалност на обожението10. Участието на
вярващите в евхаристийното общение с Христос ги "преобразява" и "уподобява на
изначалното благо…, така че те и сами, поради осиновление по благодат, да могат да
са и да се наричат богове, поради това, че Бог изцяло ги е изпълнил и не е оставил
нищо от тях лишено от Неговото присъствие"11. Тази истина води св. Максим до
мисълта, че както претворяването, така и принасянето и приемането на
евхаристийните дарове е продължение на единната проява на евхаристийното
събитие в съществуването на човека. В евхаристиологичните текстове на св. Максим
Евхаристията се разглежда като онтологично събитие и затова евхаристийният опит
от обожението на светиите открива хоризонтите на една нова онтология12 –
евхаристийния начин на съществуване на човека и на цялото творение в събитието
на Христос. Тази онтология се корени в уподобяването по причастие на личностния
начин на съществуване на Бога като Света Троица, защото истинското общение е
свободното общение с Бога, в което човекът получава като дар истинско битие,
6 Св. Максим Изповедник, Мистагогия 17 (PG 91, 696). Тази основна истина се открива във
всички негови евхаристиологични текстове.
7 Показателно е, че св. Максим нарича Църквата "образ" на човека и обратното – човекът е
"образ" на Църквата. Мистагогия 4 (PG 91, 672 В). Вж. Dragas, G. "The Church in Saint
Maximus’s Mystagogy"// Irish Theological Quarterly 53, 2 (1987), pp. 123-124.
8 Вж. Зизиулас, J. Христологија и постоjање: диjалектика створенога-нестворенога и
халкидонски догмат. Беседа, кн. 2. Нови Сад 1992, св. 3/4, с. 178. Основен принос за
разкриване на евхарстийния характер на онтологията в учението на св. Максим има о.
Николаос Лудовикос в книгата му "Евхаристийна онтология" – Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[
|íôïëïãßá.
9 Св. Максим пише: "Със светото Причастие с пречистите и животворящи тайни се показва
общението и тъждеството с Бога чрез участието (ìåôáëÞøåùò) на нашето очакване на
уподобяването (Нему). Чрез причастието човекът се удостоява от човек да стане Бог" –
Мистагогия 24 (PG 91, 704 D); вж. също Към Таласий 59 (PG 90, 608 D – 609 A).
10 Св. Максим Изповедник пише: "… както и причащението със светите и животворящи тайни
показва осиновлението, съединението, родството, уподобяването на Бога и обожение, което
според благостта на нашия Бог ще се разпростре над всички достойни" – Мистагогия,
Заключение (PG 91, 709 С).
11 Св. Максим Изповедник, Мистагогия 21 (PG 91, 697). Това обаче става с тези, които се
причастяват достойно и като край на всичко.
12 Още в началото на Мистагогия св. Максим въвежда в един нов онтологичен хоризонт, в
който истината за тварното битие се открива в контекста на евхаристийното общение с Бога в
Христос – Мистагогия 1 (PG 91, 657 С - 668 С).
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каквото се дарува на възлюбените13.
Тайнството на Евхаристията възглавява цялата икономия на Христос14 и
открива тайната на обновеното творение в Духа15 - събитие, което има важни
онтологични последици - реалното присъствие на Христос чрез Неговото
евхаристийно въплъщение (срв. Йоан 6:53-56) и екзистенциалното участие на човека
в тази икономия. Като следва светоотеческото предание св. Максим разбира
Евхаристията като светотайнствено откриване и явяване на Христовото Въплъщение,
а причастието на човека с Христос – като участие по благодат в Неговия ипостасен
начин на съществуване и следователно участие в живота на троичния Бог. Той
говори за многобройните въплъщения на Логоса16, които имат подчертано
светотайнствен и сотириологичен характер17, защото те дават ипостас на
движението към усъвършенстване на отделните вярващи, т. е. на насаждането на
многото в Единия, което следва евхаристийното раздаване на Единия в многото18.
Евхаристийното присъствие на Христос открива истината за човека и творението
съгласно степента на участие в Неговото евхаристийно църковно Тяло и в този
евхаристиен опит тайната на личността се открива като евхаристиен начин на
съществуване. Евхаристийното въплъщение на Христос е плод на Неговата жертвена
любов заради осъществяването на пълното общение на човека с Бога, т. е. заради
есхатологичната пълнота на съществуването и живота в общение с Въплътения
Логос19. Евхаристийната трапеза е окончателното откриване, даване и явяване на
тази божествена любов на Христос – любов, която е жертвена и кенотична и която е
онтологично съдържание на отношението и общението между Бога и човека и между
човеците помежду им20. Личният живот на вярващия в Църквата се осъществява като
13 Св. Максим Изповедник, Ambigua 15 (PG 91, 1116 С). Когато описва тази реалност,
църковните отци се изразяват “образно”, а не понятийно, категориално.
14 Тази мисъл на св. Максим изразява цялостната позиция на апостолско-светоотеческото
предание. Вж. Zizioulas, J. Being as Communion, р. 21.
15 Св. Максим Изповедник, Мистагогия 1 (PG 91, 668 АВ).
16 Св. Максим свързва събитието на Въплъщението с многобройните евхаристийни
Въплъщения на Логоса, с което подчертава херменевтичната връзка на евхаристиологията с
учението за логосите, като основен принцип на неговата онтология. В събитието на
евхаристийното общение в еклисиологичното Тяло на Христос логосите на творенията
намират своето есхатологично осъществяване и така Евхаристията открива целия път на
възхождане на битието към благобитието и вечното благобитие. Вж. св. Максим
Изповедник, Ambigua (PG 91, 1304-1313); Мистагогия 1 (PG, 91, 657-668), 4 (PG, 91, 672). Поподробно вж. Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, óó. 179-181.
17 “Като живеем по такъв начин – пише св. Максим - нека по молитвата да придобием като
насъщен хляб, животворящ и насищащ нашите души, за запазване на крепостта чрез
даруваните ни блага (самият) Логос казвайки: “Аз съм хлябът на живота; … слязох от небето”,
който дава живот на света (срв. Йоан 6: 33, 35-38). Този Логос става за всички, съобразно на
нас, насищащи се с добродетел и мъдрост, и се въплъщава по различен начин, както самият
Той знае, заради всеки от спасяваните”– св. Максим Изповедник, Тълкувание на Господнята
молитва (PG 90, 896 D – 897 A); Ambigua 8 (PG 91, 1084 D).
18 Вж. Zizioulas, J. Being as Communion, рр. 145-149.
19 Св. Максим подчертава, че движението на тварите към тяхното вечно благобитие има
изключително евхаристиен характер и смисъл. Вж. Към Таласий 59 (PG 90, 609), Мистагогия
24 (PG 91, 704 D).
20 Св. Максим Изповедник, Към Таласий 60 (PG 90, 625 С); Писмо 5 (PG 91, 401 В).
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участие в тази евхаристийна любов21 на Христос, като отговор на Божията воля за
оживотворяването на света в евхаристийната всеобхватност на църковното Тяло.
Затова св. Максим отнася тайната на църковното битие, проявено в Евхаристията,
към "пространството" на личното съществуване на всеки вярващ22, а заедно с това
разглежда човека като микрокосмос и извършител на спасението на света чрез
привеждане на цялото творение към Бога23. За св. Максим всички действия по време
на Евхаристията са начини за възхождането на човека от слава в слава24, до
благодатната есхатологична реалност на осиновлението и обожението25. Този път на
мистагогийно възхождане има светотайнствен характер и цели пълното интегриране
на човека в еклисиологичния начин на съществуване на Христос, проявен в
събитието на Евхаристията26. Екзистенциалното участие на вярващите в тази тайна
на Христос ги въвежда в нетварния божествен живот и те получават по причастие и
по благодат личностния начин на Божието съществуване - свободното общение в
любовта като есхатологичен дар на осиновлението и обожението в Христос. Когато
описва осиновлението в Христос, св. Максим го нарича състояние, в което човекът е
направил Бога "качество" и "белег" по благодат на своето съществуване и е
достигнал реално обожение27. Следователно осиновлението и обожението на човека
в Христос се осъществява по светотайнствен начин28 и потвърждава опитно
евхаристийно-еклисиологичното общение на човека и творението с Бога като
онтологично събитие - образ на единствената истинска онтология - личностния
начин на съществуване (като свободно общение в любовта) на троичния Бог29. В
богословието на св. Максим тази личностноцентрична онтология30 се разбира само
21 Терминът "евхаристийна любов" е вдъхновен от термина на митр. Йоан Зизиулас, който
като анализира агапите, изказва мнението, че в древната Църква Евхаристията е любов и
любовта е евхаристийна. Вж. Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, σ. 199.
22 Св. Максим Изповедник, Мистагиия 4 (PG 91, 672) и 24 (PG 91, 697 С- 701 С).
23 Св. Максим Изповедник, Мистагиия 7 (PG 91, 685 – 688 В).
24 Вж. Св. Максим Изповедник, Мистагогия 5 (PG 91, 673 – 684); вж. Thunberg, L.
Microcosm and Mediator: The Theological Anthropology of Maximos the Confessor. Lund, 1965, pр.
290, 306–308.
25 Вж. св. Максим Изповедник, Мистагогия, Заключение (PG 91, 709 С).
26 "Чрез тях (Писанията) – пише св. Максим – всеки от нас, според своите сили, получава
напътствия за практично действие и познава законите на божествените и блажени подвизи.
Подвизавайки се съгласно с тези закони, ние се удостояваме с победните венци на Христовото
Царство" – Мистагогия 10 (PG 91, 689 С). Очевидни са евхаристийните основи на подвига в
богословието на св. Максим. По-подробно вж. Тутеков, Св. Подвигът като екзистенциален
път на общение (Кинонийни измерения на аскезата в богословското учение на св. Максим
Изповедник)// Црквене студиjе. Ниш, 2006, с. 47–60.
27 Св. Максим Изповедник, Към Таласий (PG 90, 781 ВС). Св. Максим отъждествява
осиновлението в Христос с единството и сродството и подобието на Бога, т. е. с обожението –
вж. Мистагогия, Заключение (PG 91, 709).
28 Вж. св. Максим Изповедник, Мистагогия 24 (PG 91, 704 В - 705 С) и Заключение (PG 91,
709) ; вж. също Тълкувание на Господнята молитва (PG 90, 897 АВ).
29 Вж. Zizioulas, J. Being as Communion, р. 84.
30 Църковните отци основават тази онтология върху "принципа за неразделното отношение
между единството на същността и ипостасната другост и уникалност". Yangazoglou, St. The
Person in the Trinitarian Theology if Gregorios Palamas// ÖÉËÏÈÅÏÓ. Beograd–Nikšić–Trebinje,
2001, № 1, рр. 139–140. Според св. Василий Bелики в тъждествеността на същността се
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като евхаристийна онтология: личностният начин на съществуване по образа на
Света Троица е дар на Светия Дух в Христос - дар, който човекът получава по
благодат в евхаристийното църковно Тяло на Господа и затова събитието на
личността се разбира като евхаристиен начин на съществуване.
В събитието на евхаристийното общение с Христос този евхаристиен начин
на съществуване се открива и проявява като есхатологичен дар на общението в
Светия Дух, което придава на евхаристийната онтология същностно есхатологично
измерение31. Като икона на Царството Божие32 Евхаристията открива в настоящия
век33 (вече, но все още не)34 есхатологичната истина за битието, защото всичко
сътворено е било предназначено да участва в нетварната любов на Троичния Бог в
Личността на Въплътения Логос35. В този смисъл според св. Максим битието (ôï
åxíáé) съществува благодарение на вечното благобитие (ôï Båp åxíáé), а това означава,
че всички движения и самото съществуване на творението (и на човека) е оправдано
онтологически, само ако е вкоренено в неговата есхатологична истина. В
Евхаристията Светият Дух въвежда цялото творение в начина на съществуване на
Тялото Христово и по този начин осъществява залога за участието в неговия
есхатологичен начин на съществуване36 като възкръснало Тяло Христово. Тази
онтологична позиция на св. Максим остава отвъд традиционната философскометафизична (т. е. твароцентрична) онтология37, която не може да разбере реалното
проявява и другостта – Против Евномий 2, 28. Вж. особено богословските основания на
св. Максим Изповедник: Богословски и полемически глави (PG 91, 145 В); Мистагогия 7
(PG 91, 685 АВ). Църковните отци ясно посочват неразделното единство между ипостасната
другост и единосъщието в Света Троица. Вж. напр. св. Василий Велики (Против Евномий
ІІ, 28), св. Григорий Богослов (Слово 29 и Богословско слово 3).
31 Вж. Мидић, И. Онтологија и етика у светлу христологије св. Максима// Саборност
(Пожаревац), 2003, бр. 1–4 с. 15–37.
32 По-подробно вж. Зизиулас, J. Евхаристиjа и Царство Божиjе// Саборност, 2002, бр. 3-4, с.
23-87.
33 За св. Максим историята и есхатологията не се изключват, а напротив, есхатологията
преобразява историята. "… Прекрасният бъдещ живот – по думите на св. Николай Кавасила –
някак си се е смесил с настоящия живот". Св. Николай Кавасила, За живота в Христос 1.
34 Всеки прочит на евхаристиологията на св. Максим (пример за това е У. Балтазар) в
контекста на римокатолическата мистириология не може да разбере онтологичния характер на
тайнствата. За св. Максим образ и символ на тайнството означават именно онтологичното
участие в истината и тайнствата са начин за онтологичното доближаване на есхатологичната
истина още от сега. За символическия реализъм на св. Максим вж. по-подробно: Зизиулас, J.
Символизам и реализам у православном богослужењу// Саборност, 2001, бр. 1-4, с. 13-35.
35 Св. Максим не разбира логосите на творенията "протологически" (както прави
философската метафизика), а началото (<áñ÷Þ) се открива в телос-а – необусловеното
Въплъщение на Логоса, Който приема творението като Свое тяло. Вж. св. Максим
Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий 60 (PG 90, 620 С - 625 В). Тази мисъл трябва да
се свърже с неговата мисъл за необусловеното Въплъщение на Логоса и с цялата
сотириологична структура на богословието му. Вж. Мајендорф, J. Христос у источнохришћанској мисли. Хиландар, 1994, с. 129–130; вж. и Âëåôóç, Áè. Το προπατορικο αμαρτημα
(στη θεολογια Μαξιμου του Ομολογητου). Θεσσ., 1995, σσ. 337–355.
36 В Евхаристията се предвкусва бъдещото есхатологично състояние на безсмъртен и нетленен
живот. Вж. св. Максим Изповедник, Мистагогия, Заключение (PG 91, 709 В).
37 Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, σσ. 266–267. От философска гледна точка

44

влизане на есхатона в настоящето в контекста на христологията и еклисиологията.
Така в мисълта на св. Максим откриваме органичния синтез на онтологията и
есхатологията в контекста на Евхаристията38 - събитието, което проявява
еклисиологичния начин на съществуване39, придаван по благодат на творението в
евхаристийното Тяло на Христос. По думите на о. Николаос Лудовикос "това е една
христоцентрична онтология с триадологични основи и следователно е евхаристийна,
в смисъл, че в Евхаристията, като завършек на всички тайнства, още отсега се
осъществява автентичният живот на всички творения, а именно самата им
способност да съществуват… Това е една онтология изцяло богословска,
есхатологична, евхаристийна."40
2. В богословието на св. Максим Изповедник личностноцентричната
есхатологична онтология е възможна само в контекста на ипостасно-личностната
рамка на христологията, а оттам в ипостасно-личностната триадология - факт, който
има екзистенциални последици за антропологията. Като следва традиционното за
светоотеческото богословие различие между природа и ипостас, св. Максим
отъждествява понятието ипостас (‰ðüóôáóéò) с начина на съществуване (τρόπος
υπάρξεως)41 на природата в перспективата на христологията, но в един подчертано
еклисиологично-евхаристиен контекст, защото участието в събитието на Христос е
възможно само в Неговото евхаристийно църковно Тяло. Събитието на
Боговъплъщението има дълбоки онтологично-екзистенциални последици за
съществуването и живота на човека42, което придава на цялата антропология
христоцентричен характер: човекът е сътворен по образа на Христос, надарен е с
възможността да приеме начина на Божието съществуване, т. е. да достигне
обожение и да стане бог по благодат в Христос43. С Въплъщението на Логоса Бог и

приносът на св. Максим се състои главно в преобръщането на философското мислене от
метафизиката (която се занимава с първите принципи и начала) към есхатологията и с
подчертано христологичен характер.
38 Основната слабост на западните изследователи на св. Максим е именно в неспособността
им да разберат тази есхатологично-евхаристийна перспектива на онтологията – богословска
перспектива, която обяснява, защо св. отец не е нито "платоник", нито "аристотелианец".
39 В богословието на св. Максим Църквата се разбира като нов начин на съществуване на
човека – и творението – като свободно общение с Бога в Христос. Вж. Мидић, И. Црква као
нови начин постоjања човека и творевиње (изнад морала и институциjе)// ÁÑ×Ç ÊÁÉ ÔÅËÏÓ
(Аспекти философске и теолошке мисли Максима Исповjедника). Никшић, 2006, с. 546-559.
40 Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, σσ. 266–267.
41 Св. Максим Изповедник, Към Таласий (PG 90, 440 D); Писмо 24 (PG 91, 524 С).
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, br. 1–6, str. 132–150.
42 Тук се вижда дълбокото разминаване между светоотеческото богословие и позицията на
Августин, който акцентира моралните последици от Боговъплъщението (вж. Ëïõäïâßêïò, Í.
The trinitarian foundation and anthropological consequences of St. Augustines spirituality and
Byzantine "mysticism"// ÅÅÁÅÓÈ, Èåóó., 2002, рр. 109–111). Този факт има важни
екзистенциални последици за антропологията в двете различни традиции.
43 Това е предварителната цел на всяко творение, която трябва да се осъществи с
Въплъщението на Логоса. Вж. св. Максим Изповедник, Към Таласий 60 (PG 90, 621 АВ).
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човекът могат да имат общ начин на съществуване44, защото Христос е осъществил
личностния начин на живот в границите на тварното човешко съществуване по
образа на троичния божествен живот като свободно общение в любовта.45 Според св.
Максим Христос осъществява в историята самата реалност на личността и като
начатък на целия човешки род46 става основа на всяка човешка личност: основата на
персоналността е в отношението (= общение), вечното отношение, което извира от
ипостасното единство с Бога в Личността на Христос и се потвърждава в
екзистенциалния опит от участието в неговото евхаристийно църковно Тяло.
В онтологичното събитие на евхаристийното общение Личността на Христос
се преживява като онтологичен топос на тайната на ипостазирането47, в която
човекът (а с него и цялото творение) получава по благодат ипостасен начин на
съществуване по образа на триипостасния Бог.48 В тайната на Боговъплъщението
Христос е приел човешката природа (а чрез нея и цялото творение) в Личността на
Логоса и така човекът участва в ипостасния начин на съществуване на Христос и
става едно-ипостасен с Него.49 Ипостасното единство на божествената и човешката
природа в Личността на Христос е уникалният начин, по който Той "пренася" начина
на съществуване (ôñüðïò ‰ðÜñîåùò) на триипостасния Бог в творението50: чрез
жертвената кенотична любов на Христос51 човекът получава по благодат (= като дар)
Неговия ипостасен начин на съществуване в контекста на реалното му евхаристийно
въплъщение в Църквата. По такъв начин светоотеческото богословие отнася
екзистенциалните предпоставки за богословската онтология на личността към
онтологичните последици от Боговъплъщението, а особеният принос на св. Максим е
в това, че той формулира богословски светотайнствено-еклисиологичния начин52, по
44 Вж. св. Максим Изповедник, Подвижническо слово (PG 90, 921 В).
45 Вж. св. Григорий Богослов, Слово 14, 8 (PG 35, 868АВ); вж. коментарите на св. Максим
Изповедник, Ambigua 7 (PG 91, 1068 - 1101).
46 Вж. Св. Максим Изповедник, Ambigua 93 (PG 91, 1280 D - 1281 А).
47 За термина “ипостазиране” у Леонтий Византийски и у св. Максим Изповедник вж. поподробно Гокел, М. Неjасна христолошка формула? Леонтиjе Византиjски и теориjа
Bíõðüóôáóéò – Tíõðüóôáóéò// Богословље, Београд, с. 101-116.
48 За св. Максим призоваването на Бога като Отец по време на Евхаристията е “символ на
ипостасното и истинско осиновление по дар и благодат на Светия Дух, което ще бъде дарувано
и при което всички святи хора... ще приемат името и ще бъдат синове Божии, (Той) ще победи
и скрие всичко свойствено на човеците” – Мистагогия 20 (PG 91, 696 D).
49 Вж. св. Максим Изповедник, Богословски и полемически глави (PG 91, 152 АB).
50 Св. Максим Изповедник. Ambigua 5 (PG 91, 1056) и 41 (PG 1308 С, 1313). Според
св. Максим логосът на природата (льгпт цэуещт) не се променя, нито има нужда от промяна –
променя се нейният начин на съществуване (ôñüðïò ‰ðÜñîåùò). Пак там, 42 (PG 91, 1340 ВС –
1341 С).
51 Тук св. Максим следва изцяло халкидонската христология като екзистенциална рамка и
контекст за разбирането на антропологията. Вж. Зизиулас, J. Христологија и постоjање, с.
173–183; вж. също Âáóéëéåâéôò, Ì. Ï Üíèñùðïò ôçò åí ×ñéóôþ êïéíùíßáò…, σσ. 122–149;
Стинберг, М. Христова слободна воља по Максиму Исповеднику: сотириологишка
необходност реципрочности// ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ, с. 407–411.
52 Западното богословие се затруднява да разбере онтологичната еклисиология на
светоотеческото богословие, която разбира Църквата като мястото, където Светият Дух
въвежда светотайнствено и по благодат цялото творение в тайната на ипостасното единство на
Христос.
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който ипостасният начин на съществуване на Христос се пренася върху тварната
човешка природа (а чрез нея и върху цялото творение). В рамките на тази
евхаристийна онтология – едновременно христоцентрична и триадологична - тайната
на личността остава отвъд всяка философска "онтологизация"53 и има конкретни
богословски предпоставки54: 1) събитието на евхаристийното общение има дълбок
христологичен характер, който се корени в истината, че в него Въплътеният Логос
става всичко за всички55 съгласно личната уникалност и другост на всеки човек и 2)
това е събитие на дълбоко личностно общение, което открива уникалния начин, по
който онтологията на божествения троичен живот се дарува на човека по благодат в
Христос и Светия Дух.
Оттук следва, че човешката личност е събитие с христологичен характер,
защото единствено Личността на Христос е мястото и начина, по който се открива
екзистенциалния онтологичен смисъл на тайната на ипостасността
(персоналността)56 по образ (= икона) на личностния начин на съществуване на
Триипостасния Бог. Това христологично събитие се ражда в уникалната
евхаристийна проява на църковното Тяло на Христос, а екзистенциалното участие в
него става залог за о-личностяването на човека, доколкото неговата анонимна
природа съществува в отношение и общение с Бога в степента, в която тя се
ипостазира и става личност57. Събитието на личността предполага непрекъснатото
отношение и следователно взаимното общение на личностите, а това означава, че
автентичната личност изисква реалното личностно присъствие в събитието на
общението, което в своята онтологична пълнота съществува само в живота на
троичния Бог. В контекста на тази личностноцентрична онтология личността може
да се разбере правилно като ипостасна другост в общение и като
отношение/общение58 в другостта по образа на триипостасния Бог, но само
благодарение на участието си в ипостасния начин на съществуване на Христос в
Неговото уникално евхаристийно проявление като църковно Тяло. Така
христологичният подход към триадологията в еклисиологично-евхаристийна рамка
очертава богословския хоризонт на онтологията на личността в контекста на един
53 Тук в контекста на богословието можем да говорим за "онтология на личността", но винаги
есхатологична и евхаристийна онтология, “отвъд” всякакви метафизични и рационалистични
модели на философско мислене. Вж. Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, σσ. 212–214.
54 За богословските предпоставки на онтологията на личността вж. текстовете на Пергамския
митрополит Йоан Зизиулас: Зизиулас, J. О љyдским способностима и неспособностима
(богословско истраживање личности). Београд, 1998. и Зизиулас, J. О бићу личности – ка
онтологији персоналности// Источник 6, 1993, с. 51–59.
55 Св. Максим Изповедник, Мистагогия (PG 91, 1360).
56 Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, σσ. 208–215.
57 Вж. Âáóéëéåâéôò, Ì. Ï Üíèñùðïò ôçò åí ×ñéóôþ êïéíùíßáò…, σ. 150.
58 Когато утвърждава релационния и екстатичния характер на личността, православното
богословие не следва някакви философски предпоставки, а вижда в релационността
диалогична проява на ипостасната другост като участие по благодат в контекста на
Евхаристията. "Екстазът е единственият начин, по който човекът може да придобие
непреходност и безсмъртие. Човешкото съществуване съдържа природен стремеж, за да излезе
човекът от себе си, но не в смисъл на напускане на собствената природа… Според св. Максим
това е способност – по пътя на личностно-ипостасния начин – отваряне на природата към
Есхатона като ключ на историята" – Глави за богословието и икономията I, 66 (PG 90,
1108 АВ). Василиевић, М. Сила у немоћи. Начин постоjaња и закон природе: допринос
Светога Максима Исповедника теми превазилажења тварности// ÁÑ×Ç ÊÁÉ ÔÅËÏÓ, c. 430.
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"нов" (по отношение на традиционната философия) тип онтологично мислене за
битието – битието е тъждествено с общението, с есхатологичното осъществяване на
общението.59
Евхаристийната есхатологична онтология разбира битието като личностно
съществуване и живот, защото само личността живее по образа на личния троичен
Бог, само личността може да участва свободно и по уникален начин в събитието на
общението с Христос в евхаристийната проява на Неговото църковно Тяло.60
Евхаристията е начинът на влизане и участие в онтологията на вътрешнотроичните
отношения61 и "пренася" тази онтология в творението като есхатологичен дар на
дълбокото общение на Бога и човека в Христос62. В този евхаристиен контекст св.
Максим отъждествява битието и живота със събитието на общението, но винаги като
личностен начин на съществуване, т. е. като свободно участие в събитието на
евхаристийното общение с Христос. Истината за битието и живота63 се открива в
любовта, която проявява общението като онтологично съдържание на живота,
защото любовта открива пълната истина и въвежда в живота на Света Троица64,
понеже е най-благият начин за уподобяване на човека с Бога, защото "Бог е любов"
(1 Йоан. 4: 8,16)65. Св. Максим отнася дълбоката връзка на Евхаристията с общението
и любовта (в нейното онтологично значение) към всеобхватното събитие на оцърковяването на тварното битие по благодат в еклисиологичния начин на
съществуване на Тялото Христово.66 В тази евхаристийно-еклисиологична рамка той
открива тайната на битието като личностен начин на съществуване и живот, т. е. като
една личностноцентрична онтология, която функционира в контекста на
христологията и става екзистенциален предел на богословието на личността.
3. В богословието на св. Максим Изповедник се открива едно дълбоко
измерение на Евхаристията като “пространство”, в което се ражда духовното събитие
на личността – в евхаристийното общение Христос става всичко за всички съгласно
личната уникалност и другост на всеки от участващите. Участието на човека в
евхаристийното общение, т. е. в битието на Църквата, предполага "другостта и
уникалността на отношенията, които различават участието на всяка отделна личност
и така дава идентичност на човека"67, тъй като идентичността на личността
предполага нейната другост и спрямо Бога, и спрямо другия в тяхното взаимно
59 Срв. Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, σ. 258; вж. Zizioulas, J. Being as Communion,
рр. 112–113; вж. също св. Максим Изповедник, Различни глави 5, 49 (PG 90, 1369 А).
60 В този смисъл философията не може да разбере битието като събитие на общението в
любовта и като личностно съществуване и следователно не може да създаде истинска
онтология на личността, и по правило обективизира личността, както прави
екзистенциалисткия тип персонализъм. По-подробно вж. Ëïõäïâßêïõ, Í. Ç êëåéóôÞ
ðíåõìáôéêüôçôá êáp ôï íüçìá ôïõ åáõôïõ. ¢èÞíá, 1999, óó. 258–312.
61 По думите на св. Григорий Богослов съществуването на Личността в Света Троица се
отъждествява с отношението, с общението, защото името Отец не означава "нито същност,
нито енергия, а отношение (ó÷Ýóéò)". Богословско слово 3, 16; вж. св. Максим Изповедник
(PG 91, 1265 D).
62 Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, σ. 245.
63 Вж. Zizioulas, J. Being as Communion, р. 115.
64 Св. Максим Изповедник, Различни глави 1, 37-38 (PG 90, 1193 А).
65 Св. Максим Изповедник, Писма (PG 91, 401 С).
66 Св. Максим Изповедник, Тълкувание на Господнята молитва (PG 90, 880).
67 Âáóéëéåâéôò, Ì. Ï Üíèñùðïò ôçò åí ×ñéóôþ êïéíùíßáò…, σ. 146.
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общение. В този смисъл събитието на о-личностяването в църковно-евхаристийния
опит се отнася към свободните лични отношения на взаимност и общение между
човека и Бога и между самите хора - отношение и общение, което запазва
едновременно "идентичността" и "другостта" на личностите.68 Онтологията на
личността извира от събитието на евхаристийното общение и диалог с Христос, т. е.
от "пространството" на дълбоката взаимност и кинонийност (общностност),
проявена в раждането и запазването на свободно отношение между истински
личности. В събитието на евхаристийното общение истината за личността се отнася
към дара на ипостасната другост и уникалност и предполага личното участие и
взаимното отдаване в споделената евхаристийна любов на Христос.69 Тук
онтологията на междуличностното общение извира от евхаристийния диалог с
Христос като онтологично условие за дара на личностната другост и на истинското
общение70: взаимната размяна на даровете71 показва, че истинското общение е
евхаристийното общение и то има дълбоко личностен характер, защото се
осъществява в пространството на свободата. Реалността на свободното общение като свободно принасяне на даровете на Бога - е общение на любовта, което се
извършва в Евхаристията: то отъждествява свободата с личностния начин на
съществуване, а от своя страна "пространството" на това лично съществуване
изразява непостижимия порядък на общението, като цялостна лична промяна на
човека от даровете на Бога спрямо Него и другите – събитие, което потвърждава
евхаристийната природа на личността72. Това означава, че съществуването и
животът на човека е събитие на евхаристиен диалог с Христос - диалог, в който
Христос дарува своята кенотична евхаристийна любов, а човекът проявява своята
лична другост в свободното73 споделяне на тази любов. В онтологичните рамки и
68 Св. Максим Изповедник, Богословски и полемически глави (PG 91, 145 В); Към Таласий
(PG 90, 608 D – 609 А). "Съгласно този закон (на съединението) – пише св. Максим – в тях е
заложен принципът (логосът) на съединяващата сила, който не позволява с оглед на
съединението да не се познае тяхното тъждество по ипостас освен тяхното природно различие"
– Мистагогия 7 (PG 91, 685 АВ). С терминологията на халкидонската христология в
богословието на личността, можем да кажем, че тук идентичността и другостта съществуват
в неслитно и неразделно единство.
69 Взаимното споделяне на евхаристийната любов се проявява във взаимната размяна на
дарове. Вж. Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, óó. 70–71. Съвременните науки за
човека свързват по непосредствен начин размяната на даровете и разменните отношения с
нуждата от общение и дори с формирането на социалността. Вж. Lévi-Strauss, C. The
elementary structures of Kinship. Eure and Spottiswood, London, 1969, p. 52.
70 В контекста на своето богословие на логосите св. Максим разбира духовната структура на
общението като взаимна размяна на дарове: за св. Максим духовната структура на общението
се определя от взаимното приемане и принасяне на дарове: човекът приема дара на Божията
благост – духовните логоси на творението - и принася на Бога като свой дар "законите на
добродетелта", които произтичат от тези логоси. Въпроси и отговори към Таласий 51 (PG 90,
477АВ), вж. също Ambigua (PG 90, 1257 ВСD).
71 Вж. св. Максим Изповедник, Към Таласий (PG 90, 480 А; 477 АВ; 488 А; 484 D – 485 В);
Различни глави (PG 90, 1257 ВСD).
72 Ëïõäïâßêïò, Í. Õðüóôáóç êáp êáèïëéêüôçôá óôçí åëëçíéêç ðáôåñéêç ðáñáäïóç//
Ëïõäïâßêïò, Í. Ïñèïäîßá êáß åêóõã÷ñïíéóìüò. ÁèÞíá, 2006, ó. 74.
73 Става дума за съгласието на гномичната воля с Божията воля –св. Максим Изповедник,
Богословски и полемически глави (PG 91, 301 АС); вж. Мистагогия 23 (PG 91, 700 С). Важно
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контекст на този диалог човешката личност не е нещо "дадено" или "завършено", а
постоянна диалогична проява на ипостасната другост: приемането дара на
съществуването и живота и принасянето му като благодарение чрез съдействието на
Светия Дух74 - събитие, което конституира и потвърждава опитно евхаристийния
начин на съществуване. Богословската антропология не ограничава събитието на
личността в рамките на някаква "затворена" онтология (метафизична), а разбира
човешкото съществуване по диалогичен и динамичен начин: като постоянно
движение и напредване към есхатологичното назначение на човека75, което
непрестанно се потвърждава във взаимното лично отношение и общение с Христос.
Събитието на евхаристийното общение надхвърля границите на индивидуалното
природно съществуване (без да го унищожава, като го променя) и следователно – на
тварността и има същностно евхаристийно измерение; то е диалог, който започва тук
и завършва в есхатона, където се открива цялата истина за личността като
есхатологична ипостас.
Така у св. Максим откриваме една динамично-есхатологична перспектива на
антропологията76: човекът е сътворен като свободна личност по образ Божий, но
пълнотата на неговото лично съществуване се открива в това, което той ще бъде по
подобие (= осиновление, обожение) на Бога в Христос77, т. е. в есхатологичния начин
на съществуване, който Светият Дух въвежда в евхаристийното Тяло на Църквата.
Доколкото евхаристийната есхатологична онтология е иконична онтология78 и извира
от участието в нетварната истина-реалност на този есхатологичен начин на
съществуване, тя придава на човешката богообразност дълбоко динамичноесхатологично измерение. В мисълта на св. Максим това, което е по образ се отнася
към онтологичната възможност на човека да осъществи това, което е по подобие,
значение за антропологията на св. Максим има неговото учение за волята, което дава
онтологично-антропологична обосновка на принципа на синергията. По-подробно вж.
Ëïõäïâßêïõ, Í. Ç êëåéóôç ðíåõìáôéêïôõôá, óó. 187–214.
74 Важно значение тук има богословието на нетварните енергии, чрез които тварното човешко
съществуване може да бъде "въведено" в нетварния божествен живот. Вж. Jагазоглу, С.
Пролегомена за теологиjу о нествореним енергиjама (студиjа о Св. Григориjу Палами).
Србиње, 1995.
75 Според св. Максим Изповедник есхатологичното предназначение на човека се открива в
единството и общението с Въплътения Логос. Вж. Въпроси и отговори към Таласий 35 и 60
(PG 90, 662 А). Показателни са изразите на св. Максим Изповедник "вечнодвижещо се
състояние" и на св. Григорий Нисийски "от слава в слава".
76 Вж. Thunberg, L. Microcosm and Mediator, р. 144. Тук св. Максим следва св. Григорий
Богослов, според когото човекът се различава радикално от останалите творения главно по
това, което ще бъде. Вж. Слово 38; вж. Nellas, P. Deification in Christ. SVS Press, NY, 1984, рр.
32-36.
77 Св. Максим Изповедник, Мистагогия, Заключение (PG 91, 709 С).
78 Онтологията на св. Максим, както и въобще на църковните отци, е иконична, а не
символична онтология. И ако на Запад понятието икона (= образ) е функционирало винаги
символично (в смисъл на знак), то смисълът на икона-та се свързва иконичното присъствие на
истината. Този въпрос получава особено значение в контекста на антропологията, защото само
ако икона-та и истината за битието съществуват на едно и също онтологично равнище, само
тогава може да се разбере библейската истина за човека по образ Божий, т. е. начинът, по
който човекът "иконизира" по благодат личния начин на съществуване на Троичния Бог в
Христос. Вж. Nellas, P. Deification in Christ, р. 34.
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докато подобието е вече актуалното осъществяване на това, което е по образ.79 Оттук
следва, че сътворяването на човека като жив образ Божий (срв. Бит. 1:26-27)80
конституира изначалната иконичност (= богообразност) на човека и придава на
неговото съществуване личностно измерение.81 Независимо от екзистенциалния крах
и индивидуализирането на разбунтуваната човешка природа в грехопадението,
човекът остава образ Божий, т. е. запазва личностния характер на своето
съществуване82, но в контекста на христологичната антропология предназначението
на човека не се състои просто във "възстановяването" на първоначалното състояние
на богообразност. В перспективата на христоцентричната динамична и отворена
антропология83 истината за личността като образ Божий се открива във връзка с
динамичното осъществяване на подобието като есхатологичен начин на
съществуване (= есхатологична ипостас) в Христос. Според св. Максим Бог по
Своето човеколюбие е станал Човек и е съществувал по начина на човека, като се е
понизил от любов до образа на раб (вж. Фил. гл. 2); това обаче е възможността на
човека да съществува по начина на Бога, да бъде свободен да се развива без да се
отчуждава от своята природа, да остане това, което е, и едновременно да изпълни
своята цел - да “възраства” като личност, да изпълни с вечно съдържание и смисъл
живота си като все повече се утвърждава в любовта в Христос по мярката, според
която се отъждествява с Него. Това есхатологично осъществяване на личността в
Църквата по подобие на Христос е всъщност истинското осъществяване на
есхатологично-евхаристийната онтология на личността като благодатно възраждане,
осиновление и обожение в Христос. Обожението не е нещо "непримиримо" с
човешката природа, а предполага о-целостяването на личността, предполага начина
79 Св. Максим развива тази мисъл така: "Бог по Своята върховна благост, й дава (на
природата) четири от божествените свойства, с които поддържа, запазва и спасява творенията:
битие, вечно битие, благост и мъдрост. От тези дарове първите два се приписват на
същността, а вторите два, следователно благостта и мъдростта - на свободния избор (ôi
ãíùìéêi åðéôçäåéüôçôá), 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" – Глави за любовта ІІІ, 25 (PG 91, 1024 ВС). За богословския смисъл на понятията
образ и подобие Божии в богословието на св. Максим вж. по-подробно Âëåôóç, Áè. Το
ðñïðáôïñéêï áìáñôçìá, óó. 112-126.
80 Св. Максим Изповедник казва, че "Бог и човек са пример един за друг" – Ambigua 10 (PG 91,
1113 ВС). Той разглежда тази истина в контекста на христологията и обогатява с богословски
аргументи светоотеческото разбиране, че човекът е сътворен по първообраза на Христос –
Въпроси и отговори към Таласий 60 (PG 90, 662 А). По-подробно вж. Nellas, P. Deification in
Christ, рр. 34–36.
81 В този смисъл грехопадението помрачава, но не унищожава образа Божий у човека и
следователно не унищожава личностния характер на неговото съществуване.
82 В този факт се коренят опитите на философията и психологията да формулират
"персоналността" на човека, но тези опити най-често остават "затворени" в субективизма и
индивидуализма и неизбежно водят до обективирането на тайната на личността.
83 Вж. Jевтић, Ат. Духовни живот виђен из православне антропологије// Jевтић, Ат. Трагање
за Христом, Београд, 1989, с. 134. и сл.
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на съществуване по подобие на Христос и следователно се отнася към
светотайнствения живот, към личностния опит от срещата с Христос и към самото
участие в Бога.
Чрез екзистенциалното си участие в пълнотата на църковното Тяло човекът
участва реално в личното общение с Христос, Който го прави личност в едно
отношение на истинска взаимност в любовта. Чрез тайната на Своето ипостасно
единство, което по благодат е разпростряно върху човека и творението, Христос дава
на вярващите Своя собствен личен начин на съществуване, в което се състои
събитието на личността като духовно-еклисиологично събитие. Личностното
съществуване се състои именно в подобието на Христос, когато човекът също става
топос и тропос на общението, т. е. когато участва лично и свободно във взаимното
отдаване и споделяне на евхаристийната любов на Христос. Началото на това
личностно съществуване се отнася към Кръщението – тайнството на новото раждане
(срв. Йоан 3:3), тайнството на осиновлението на човека от Бога, което му дава нова
ипостас, свободна и независима от необходимостта на неговото биологично
съществуване - лично "засаждане"84 (= въ-телесяване) в църковното евхаристийно
Тяло на Христос. Участието на човека в евхаристийното тяло на Църквата, чрез
Кръщението и Евхаристията, като връх и същност85 на всички тайнства, го въвежда
по благодат в уникалния личностен начин на съществуване на Христос и го прави
автентична личност. Според св. Максим човешкото съществуване се движи в
отношението битие – благобитие – вечно благобтие: чрез биологичното раждане
човекът получава битие, чрез Кръщението получава благобитие, а чрез
Възкресението – вечно благобитие.86 Докато причината на първата и на третата
степен на съществуването е Бог – Който, като Творец и единствено безсмъртен дава
битие (= съществуване) и вечно благобитие (= безсмъртие), то Кръщението, като
преминаване от първата към третата степен, предполага личното свободно участие на
човека. Така есхатологичната и евхаристийно-еклисиологичната перспектива на
антропологията очертава онтологичните измерения на подвига87 като път на
екзистенциално участие в кенотичната евхаристийна любов на Христос, т. е. като
доброволно кенотично послушание по подобие на Христос. Подвигът предполага
органичната връзка на есхатологичната ипостас и природното съществуване на
човека, той проявява динамичния процес на цялостно преобразяване и обновяване на
природата - промяна, която е онтологична и благодатна и следователно
евхаристийна.88 Той няма за цел превъзмогването или отхвърлянето на природата89
84 Това става по светотайнствен начин в тайнството Кръщение, където по думите на
св. Николай Кавасила "дарува (на човека) съществуване и въобще ипостас по (според)
Христос (ôü êáô@ ×ñéóô{í ‰ðïóô\íáé)" – За живота в Христос 1, 12.
85 За традиционното православно разбиране Кръщението и всички други тайнства се
възпълват в Евхаристията, която е център на целия светотайнствен живот на Църквата.
86 Св. Максим Изповедник, Ambigua (PG 91, 1325 ВС). В този смисъл трябва да се разбират
понятията биологична, еклисисиална и есхатологична ипостас, за които говори съвременното
православно богословие.
87 Става дума за екзистенциалното отъждествяване на нравствено-аскетическото с
онтологичното, което създава предпоставките на една онтологична етика. Вж. Ëïõäïâßêïõ, Í.
¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, óó. 131–139.
88 Вж. Ëïõäïâßêïò, Í. Õðüóôáóç êáp êáèïëéêüôçôá óôçí åëëçíéêç ðáôåñéêç ðáñáäïóç, ó. 80.
89 Когато става дума за екстатичния характер на личността, той не трябва да се разбира като
някакъв натуралистичен нагон на индивидуалната природа за екстаз "от" или "извън"

52

(и дори само на една нейна част, като напр. тялото), а нейното преобразяване, т. е.
благодатната промяна на начина й на съществуване в уникалното лично общение с
Христос, което е "пространството" за проява на ипостасната другост и открива
екзистенциалното значение на личността. Подвигът е екзистенциалният път и
напредване на вярващия в Духа към неегоистичното приемане на личностния начин
на съществуване на Христос (срв. Гал. 2:20; 4:19) и следователно е кенотично
кръстно движение по примера на Христос. В опита на доброволното кенотично
себеотрицание човекът приема и участва екзистенциално в събитието на
евхаристийното общение с Христос, а неговото лично съществуване се ражда в
борбата за евхаристийната промяна на биологичното му съществуване в еклисиална
ипостас. Така евхаристийно-подвижническият етос на Църквата потвърждава опитно
преодоляването на биологичната ипостас от страна на човека според степента на
неговото уподобяване на Христос, което означава, че личностният начин на
съществуване се разбира есхатологично като безкрайно перихоретично общение на
любовта в Христос по образа на троичния Бог. Подвигът потвърждава опитно
истината за общението като единствения начин на съществуване на личността90; той
е екзистенциалното усилие за запазване дара на новия живот в Христос - живот,
светотайнствено даруван и кинонийно споделян в безкрайния евхаристиен диалог с
Христос и неговите "най-малки братя" (Мат. 25: 40). Екзистенциалното участие на
човека в този евхаристиен етос на Църквата е напредване на вярващия в Духа към
уподобяването и обожението в Христос и е залог за свободното (самовластно)
запазване и потвърждаване на тайната на личността като духовно събитие и като
евхаристийно-еклисиален начин на съществуване.
***
Евхаристийният подход към тайната на личността остава "ключа" към
богословската онтология на личността отвъд всички традиционни подходи.
Съживяването на връзката между евхаристиологията и богословието на личността е
залог за това богословската мисъл да остане свободна от различните модели във
философската антропология. Богословската антропология е поставяла винаги в
центъра на своя интерес проблемът за личността като основен екзистенциален
въпрос, но отговорът на този въпрос в контекста на този евхаристиен подход
получава своето дълбоко богословско-еклисиологично измерение.
От всичко казано се вижда, че богословското учение на св. Максим
Изповедник остава пример за всеки съвременен богослов, който се обръща към
непостижимата тайна на личността, и свидетелство за истината за личността като
откровение на богочовешката истина за общението с Бога като осиновление и
обожение на човека в Христос.

природата, а по-скоро за екстаз на самата природа, т. е. промяна на начина на съществуване на
природата чрез нетварната благодат на Светия Дух. Св. Максим говори за "гномично отдаване"
- движение на свободно откриване спрямо Божията воля, когато човекът с нищо не променя
своята природа, която остава непроменена в своя логос. Вж. Въпроси и отговори към Таласий
(PG 90, 608 А).
90 Това означава, че общението открива истината за битието. Вж. Zizioulas, J. Being as
Communion, рр. 67–122.
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Svilen Tutekov
EUCHARIST APPROACH TO THE PERSONALITY SECRET IN THE
THEOLOGY OF ST. MAXIM THE CONFESSOR
The object of this study is the Eucharistic approach to the mystery of the person
within the theology of St. Maxim the Confessor. The Eucharistic experience of the Church
as a body of Christ is an ontological event, and the ontological participation of man in it
reveals the truth about the personal mode of existence as a Eucharistic-ecclesiological mode
of existence. This Eucharistic ontology of man is an eschatological ontology because it is
affirmed within the experience of the sonship and the deification of man in Christ as an
eschatological gift of the Holy Spirit.
According to St. Maxim the Confessor, the person is a Christological event:
through the hypostatical union of the two natures in the person of Christ, man participates
in His hypostatical mode of existence and, respectively, in the ontology of the Trinitarian
life – the free communion in love. Therefore through the communion with Christ in His
Eucharistic ecclesial body, man becomes an authentic person and manifests the gift of his
hypostatical otherness, uniqueness and freedom in the image of God. Within this
Eucharistic context, the ontology of the person is beyond any philosophical models, and
thus the person is an authentic theological and spiritual-ecclesiological event.
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ОРТОДОКСИЈАТА КАКО СВОЕВИДЕН "ДУХОВЕН ЕТАЛОН"
НА МИСЛАТА И ЖИВОТОТ НА СВ. ЈОВАН КАСИЈАН
Апстракт: овој труд претставува обид да се одговори на прашањата во
врска со ортодоксноста на аскетско богословското дело на учениот галски монах и
презвитер, св. Јован Касијан (360/365 – 430/435). Во таа смисла посредно се
отвараат и прашањата врзани за ортодоксијата воопшто: што е православието,
како тоа се објаснува, како се дефинира, како се препознава. Оттаму и посредната
цел на овој труд беше да ги препознае, отвори и назначи сите поважни моменти,
кои релевантно би го насочиле било кое посериозно истражување на несомнено
значајното книжевно и животно дело на св. Јован Касијан.
Клучни зборови: ортодоксија, ерес, шизма, "sola" (=само), "не само, туку
и..." (=non solum, sed et...), конјунктивно "и-и", дисјунктивно и адверзативно "илиили".
Значењето и историската важност на книжевното и животно дело на
галскиот монах и презвитер, св. Јован Касијан (360/365 – 430/435), во
воспоставувањето на источно-христијанската инспирирана монашка духовност на
Запад во почетокот на V век, не само што е несомнена, туку и одамна потврдена, како
во црковните, така и во научните кругови. Касијан со право се нарекува "мост на
источната и западната духовност". Ретки се оние светители кои можат да ја понесат
оваа ласкава синтагма.1 Иако до денес не е разрешена дилемата околу неговото
потекло – галско (Massilia – денешен Марсеј во Франција) или балканско (Scythia
minor – денешна Добруџа во Романија), фактите кои зборуваат во прилог на
двојазичноста на средината од која потекнувал (латинска и грчка), како и неговата
несомнена ученост која била втемелена не само врз класичното образование кое го
примил уште како дете во родниот крај (кој и да бил), туку и врз традицијата на
александриската (Климент и Ориген, II-III век; Евагриј, IV век) и кападокиска
христијанска школа (св. Василиј Велики, Григориј Богослов, Григориј Ниски, IV
век) и нивниот жив израз, египетско-сириското отшелништво, во извесна смисла и го
препорачало да биде достоен пренесувач на духовноста од Исток на Запад.2 Па
1 Освен св. Јован Касијан, постојат само уште две имиња за коишто можеме, исто така, да
кажеме дека ја пренесуваат источната духовност на Запад: св. Ероним Стридонски и св.
Амбросиј Медиолански.
2 Инаку дилемата околу потеклото на св. Јован Касијан е едно од пошироко елаборираните
прашања во научните кругови и за него постои прилично обемна библиографска граѓа. Ќе
спомнеме неколку поважни трудови во врска со оваа тема: A. Ménager, La patrie de Cassien,
Echos d' Orient, t. 21, p.330-356., 1921 ; Coman, "Le patrimoine de l'oecuménisme chrétien du
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сепак, овој негов ласкав и целосно оправдан епитет не останал без одредени сенки.
Несомненото признание на неговото дело и сјајот на неговата слава започнале да
темнеат на Запад уште при крајот на неговиот живот. Недвосмислените критички
забелешки на Касијан (изложени во неговото најзначајно дело Беседи на светите
отци3) на одредени ставови на бл. Августин во врска со неговото не сосема
православно сфаќање за благодатта Божја и слободната волја на човекот, очигледно
биле само непосреден повод за реакцијата и нападот кој веднаш уследил од страна на
следбениците на бл. Августин предводени од Проспер Аквитански.4 Причините пак,
за суштинското неразбирање и отфрлање на мислата на Касијан во однос на одредени
богословски прашања, како и за темелното недоразбирање меѓу приврзаниците на
едниот и другиот начин на размислување, бездруго лежеле во подлабоките културни
слоеви кои несомнено во голем степен ја обликувале мислата на главните
протагонисти и нивните следбеници во овој спор.5 Во секој случај, речиси е сосема
извесно дека иницијално умерената и умесна конфронтација на мислата на Касијан
quatrième au cinquième siècles en Scythe-Mineure (Dobrudja)," Contacts 22, 1970, p.69-78; како и
во : "Les 'Scythes' Jean Cassien et Denys le Petit," Kleronomia 7, 1975, p. 38-46; L. Douchesne,
Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, Vol. 1, Provinces du Sud-est, Paris: Fontemoing, 1907. H.-I.
Marrou, Jean Cassien à Marseille, Revue de M. A. latin, t. 1., p. 5-26, 1945; H.-I. Marrou, La patrie
de Jean Cassien, Miscell. de Jerphanion (Oriental. christ. period., 13, 1947), p. 588-596; E. Pichery,
Introduction, "Jean Cassien, Conferences" t. I ( I-VII), Sources chretiennes (SC) 42, Paris: Cerf,
1955, p. 8-9. J. C. Guy "Jean Cassien, Institutions cenobitiques", Ed. Sources chretiennes (SC) 109,
Paris: Cerf, 1965 ; O. Chadwick, John Cassian, a Study in primitive Monasticism, Cambridge, 1950,
p. 198; T. Damian, Some Critical Considerations and New Arguments, OCP 57, 1991, p. 257-280;
Stewart Columba, Cassian the Monk, Oxford University Press, 1998, p.4; Tillemont, Mémoires pour
servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles, 14, str. 739-714; K. Zelzer, "Cassianus
natione Scytha, ein Südgallier", Wiener Studien 104, 1991, p. 161-168 ; O. Abel, Studien zu dem
gallischen Presbyter Johannes Cassianus, Munich: Wolf, 1904. ; S. Frank, "John Cassian on John
Cassian", SP 30, Leuven: Peeters, 1996, p. 425-426;
Инаку оваа библиографска граѓа дополнително е зголемена и со трудовите кои отвараат и
некои други решенија за неговата можна татковина, како што се Атине, Палестина и Серта.
Така Атина се спомнува во првото читање за постот посветен на св. Јован Касијан во
бревијарот на св. Виктор во Марсеј од XVI век – види: Guillaume Cuper, "De Sancto Joanne
Cassiano Abbate Massiliae in Gallia", Acta Sanctorum Iulii, Vol. 5, str. 458-482, Paris: Palmé, 1868.;
За Палестина (близу Витлеем) види: Alexander Hoch, "Zur Heimat des Johanes Cassianus",
Theologisches Quartalschrift 82, p. 43-69, 1900; исто така види: Merkle S. Merkle, Cassian kein
Syrer, Theolog. Quartalschrift, t. 82 , str. 419-442. 1900. За Серта види: Jean-Baptiste Thibaut,
L'ancienne liturgie gallicane, Maison de la Bonne Presse, Paris, 1929, p. 103-110.
3 Cassianus, Iohannes, Collationes Sanctorum Patrum кај P. Ciaconnius, Rome, 1588. и Conlationes
XXIIII (Conf.) кај M. Petschenig во Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum (CSEL) 13.,
Vienna: Geroldus, 1886.; изворен текст и франц. превод на E. Pichery "Jean Cassien, Conferences"
t. I ( I-VII), изд. на Sources chretiennes (SC) 42, Paris: Cerf, 1955.; изворен текст и франц. прев.
на E. Pichery: "Jean Cassien, Conferences" t. II (VIII-XVII), изд. на Sources chretiennes (SC) 54.,
Paris: Cerf, 1958. ; изворен текст и франц. прев. на E. Pichery: "Jean Cassien, Conferences" t. III
(XVIII-XXIV), изд. на Sources chretiennes (SC) 64, Paris: Cerf, 1959.
4 Види: Б. Горгиев, Односот меѓу бладодатта и слободната волја според учењето на бл.
Августин и св. Јован Касијан, Црквене студије, год. 1, бр. 1, Центар за црквене студије, Ниш
2004, p. 47-64.
5 Ибид
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со мислата на Августин,6 уште во нивното време, па и во текот на целиот Среден век
– особено по конечното завршување на спорот во врска со благодатта и слободата на
Соборот во Оранж во 529 година, кога ставовите на Августин биле прифатени во
еден "поправен облик", а ставовите на Касијан официјално отфрлени – му донела на
Касијан и еден не толку ласкав, семи-пелагијански, т. е. семи-еретички епитет и
белег. Од овој неправеден и сосема неоправдано прилепен белег врз делото и
доктрината на Касијан, истите одвај и да можеле самите да се ослободат. Нивната
повторна актуализација при крајот на XIX и особено во првата половина на XX век,
наместо ослободување од сите неправедно стекнати наслаги на сомничења и осуди,
дополнително му донела можеби и уште потешки квалификации кои, сега
поткрепени со моќното оружје на современите аналитички методи, научно ја
поврзуваат неговата мисла и дело со делата на плејада, од доктринарно-телошки
аспект, сомнителни, т. е. семи-еретички автори и духовни движења: Ориген, Евагриј
Понтски, масилијанството.7 Затоа, соочени со едноставниот, но неприкосновен факт,
според кој речиси сите истражувања на книжевното и богословско дело на Касијан,
како по правило и најчесто се завршуваат не само со формално валидна научна
потврденост и оправданост на сите сомнежи кои го следат неговото дело, туку и со
едно “занимливо“ отварање на некои сосема неочекувани и нови претпоставки, би
можеле да се запрашаме дали целта на овие проучувања била воопшто да се одгатне
вистинската позиција на Касијановата мисла, или, можеби само дополнително да се
замагли!? Не сомневајќи се во добрите намери на истражувачите на неговото дело,
причините за овие истражувачки промашувања, кои обично „ја погодуваат целта, но,
затоа, ја промашуваат далеку поважната целина“, сметаме дека начелно треба да се
побараат во три подрачја: 1) во самото книжевно дело и духовно учење на Касијан 2)
во непосредниот дијалог воден меѓу Касијан и Августин, како и во дијалогот на
нивните следбеници 3) во подлабоките културни и цивилизациски слоеви на мислата
кои пресудно ја обликувале истата на еден специфично различен, источен, односно,
западен начин на мислење.8
И беглиот поглед фрлен врз овие три подрачја, би покажал дека таквиот
истражувачки зафат би барал од нас една мошне сериозна и обемна студија која би ги
надминала рамките на овој труд. Затоа, овде, во овој труд, нашата амбиција ќе ја
усредсредиме на едно помало, поскромно, но не и помалку важно прашање. Имено,
дали и во колкава мерка самата мисла на Касијан соодветствува или не, на
ортодоксијата воопшто? Да видиме, значи, дали таа отстапува во било кој поглед и на
6 Бездруго, како на еден свет отец со друг свет отец и тоа во рамките на истите христијански
постулати кои несомнено ги делеле. Затоа низ нивниот дијалог се провлекува целосно
меѓусебно уважување.
7 Покрет, движење настанато на просторите на Сирија, Палестина и Месопотамија во 4. век,
најпрво кај одредени луѓе, нехристијани, кои исповедале сфаќања блиски на јудаизмот и
христијанството, а подоцна и кај христијаните. Бидејќи сметале дека молитвата е најважно
средство во приближувањето на Бога, ги нарекле молитвеници, одн. според арамeјскиот збор sela – масилијанци. Така и оние христијани кои ја прифатиле оваа духовна пракса, а притоа ги
отфрлале другите средства на спасение, ги нарекуваат со истото име. Еп. антиохиски Флавиј
ги осудува во 381 год. (PG.41, 583-596)
8 За точките под бр. 2 и 3 види: Б. Горгиев, Односот меѓу бладодатта и слободната волја
според учењето на бл. Августин и св. Јован Касијан, Црквене студије, год. 1, бр. 1, Центар за
црквене студије, Ниш 2004, p. 47-64.

57

било кој план од основните православни начела, односно, дали таа воопшто била
способна да се одбрани од сите неправославни доктринарни ставови кои вообичаено
$ се припишуваат. Затоа, за одредувањето на неговата ортодоксност во неговото
учење, бездруго, ќе мораме поблиску да го прецизираме, пред с#, самиот поим
"ортодоксен", во една потесна и една поширока смисла. Да откриеме всушност што
се подразбира под овој термин во филолошка, семантичка и историска смисла.
Оттаму, ќе направиме и еден нужен историски пресек на оние настани и еретички
учења кои биле актуелни во времето на Касијан (а во коишто и самиот непосредно
учествувал) и кои битно го одредиле духовниот карактер на православната мисла и
живот воопшто, за конечно да дојдеме до некаква приближно можна, задоволителна,
или барем "работна" дефиниција на терминот ортодоксија.
Во приближувањето на оваа проблематика и одредувањето на нечија
ортодоксност во христијанската мисла воопшто, нашиот клучен збор ќе биде
зборчето "sola" (=само). Зошто определбата за "sola" (или solum=само)? Од најмалку
две важни причини - историски и семантички! Видено од историска перспектива, се
чини дека токму ова мало зборче било носител на сите можни догматски спорови,
поточно, дека токму ова "sola" се провлекува уште од најраните почетоци на
христијанската мисла и секаде кајшто настанал спор околу нечија ортодоксност. Ако
ја погледнеме прочуената синтагма, "sola scriptura" (=само Светото писмо), во која е
всушност имплициран приниципот на едно издвоено, пренагласено придржување
само на запишаното Свето писмо (ergo, без Светото предание), а кој бил застапуван
од некои христијански егзегети уште од најраните почетоци на создавањето на
христијанската литература, па с# до реформацијата и протестантизмот на Лутер,
Калвин, Цвингли, каде е востановена како нивно основно credo (вјерују), притоа,
дури и пет пати зајакната и проширена во синтагмите - "sola gratia", "sola fide", "soli
Deo gloria" и "solus Christus", несомнено ќе заклучиме дека во рамките на
христијанската ортодоксија (не само источна, туку и западна) на ова, "sola scriptura",
и воопшто, на секое "sola", никогаш не се гледало позитивно. Зошто и што е толку
проблематично во ова "sola"!? Затоа што секое "sola" (овде веќе нужно завлегуваме
во подрачјето на семантиката) во суштина е исклучиво, екслузивно, пренагласено и
оттаму најчесто води во ерес. Па било тоа само наговестено, имплицирано во нечие
учење или нечие дело, или пак сосема отворено, јасно искажано, експлицитно
формулирано, сеедно. Затоа несомнен е историскиот факт дека христијанската Црква
секогаш остро реагирала на секое учење кое отстапувало од православниот дух, кој
никако не можел да се смести во тесните рамки на ова принципиелно "sola". Бездруго
и без оглед на тоа дали станувало збор за поголеми и посериозни, догматски
отстапувања од христијанската вера кои вообичаено се нарекуваат со името ерес,9
или за помали отстапувања кои се нарекуваат со името шизма10. Сходно на тоа и без
9 Терминот "ерес" потекнува од глаголот ai(/rew: на своја рака земам, грабам, но и бирам;
како о од неговата изведена именка ai(/resij која значи: избор, освојување, блискост, она
што е изборно начело, мислење, оттаму и странка, филозофско следење на одредено
учење. Инаку самиот термин ерес по потекло е од филозофскиот речник, поточно, од
античките филозофски школи кои се издвојувале со своите учења едни од други и немал толку
тежок призвук. Оттаму и овој термин всушност ги носи во себе општите значења на
одделување, самосвојно присвојување и следење на одредено начело.
10 Шизма, или раскол, односно помало отстапување од верата, најчесто на канонски а не на
догматски план, кое најчесто води во одреден верски сепаратизам, т. е. одвојување од главниот
ток на Црквата.
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разлика, дали станувало збор за гностицизмот - еврејски, грчки, персиски
(Манихејството), антитринитарство – монархијанство (за учења кои биле актуелни во
првите векови на постоењето на христијанството), или за аријанството,
македонијанството, несторијанството, пелагијанството11 (учења кои биле актуелни во
време на Касијан – во 4. и почетокот на 5. век), или пак, било кое друго подоцнежно
еретичко учење. Но според кој критериум!? Произволен или јасно одреден!? Или,
можеби, само јасно претпоставен?!?
Во одговорот на овие прашања ќе се задржиме на неколку посериозни
догматски отстапувања на ниво на ерес, кои биле актуелни пред времето на св. Јован
Касијан и во неговото време.
Така, во случајот на александрискиот свештеник Ариј (256-336) можеме да
забележиме дека тој го одрекнал божествениот карактер на Синот Божји, сметајќи го
Логос-от за создаден човек, а не Бог Творец. Всушност, дека тргнал токму од
принципот "sola" во кој е всушноост имплицирано она адверзативно "или-или" и
затоа мошне брзо стигнал до едно пренагласување, но сега "само" на божествениот
аспект на Бога, бездруго, на штета на човечкиот. Очигледно е дека токму неговиот
принцип "sola", не му дозволил Логос, т. е. Христос, да го согледа како "богочовек",
туку низ призмата на непремостива раздвоеност меѓу природата на Бога и природата
на човекот. Според Ариј, Бог Логос е "или човек или Бог". Тој не може да биде "и
едно и друго", т. е. "и Бог и човек". Црквата се спротиставила на ова учење на Ариј
велејќи децидно дека е Христос "и Бог и човек". Таа го формулирала и искажала
својот став низ терминот "Богочовек",12 каде е имплицирано ортодоксното начело "не
само, туку и..." (=non solum, sed et...), кое е всушност содржано во она конјунктивно
"и-и". Затоа и православното учење се одредува не како монофизитско, туку како
диофизитско. Тоа учи дека бог Логос има две природи: божествена и човечка. Колку
отстапува ова "sola" од православниот дух на христијанското учење и Црква, можеме
да забележиме и од фактот што самото воведување на ова принципиелно "sola", но
сега во рамките на востановениот православен диофизитизам (по негативното
искуство со аријанизмот), повторно предизвикала една "мисловна исклучивост", која
одвела дури голем број на високи црковни лица во своевидна интелектуална заблуда
која вообичаено се означувала со терминот "ерес". Таков бил случајот со
цариградскиот патријарх Несториј. Тој, од една страна, се согласувал со
православното учење дека Бог Логос има две природи: божествена и човечка – но, од
друга страна, тој сметал дека се овие две природи одвоени, односно, дека Бог Син
има една личност, а човекот Христос, друга. Зошто било осудено и отфрлено и ова
учење како неправославно!? Од исти причини како и аријанското учење – затоа што
и патријархот Несториј отстапил од православното конјунктивно начело "и-и" (сега
во однос на одредувањето на природата на Христос) и прибегнал кон дисјунктивното
"или-или". Оттаму, сосема е јасно зошто е аријанството осудено уште на Првиот
вселенски собор во 325. година, а учењето на Несториј, век подоцна, во 431. година.
На ова место мораме да го подвлечеме историскиот факт дека токму Касијан бил
повикан од Црквата, непосредно да учествува во разобличувањето на
неправославните гледишта на цариградскиот патријарх Несториј. Така, неговото
трето и последно дело, "За воплотувањето на Господа, против Несториј",13 кое било
11 Види: Момир Јовић, Рано хришћанство на Балкану, Просвета, Ниш 1994. год.
12 "Theotokos" всушност, Оригенова кованица.
13 Cassianus, Iohannes, De Incarnatione Domini (contra Nestorium; De Inc.), Изд. на Michael
Petschenig, Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum (CSEL) 17., Vienna: Tempsky, 1888;
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напишано на молба на тогашниот архиѓакон, а подоцна и папа Римски, св. Лав I,
околу 429-430. година, во Касијановата длабока старост, а пред осудата на Несториј
во 431. година, во суштина го разгледувало токму овој проблем. Исто така, не
зачудува ни осудата на британскиот монах Пелагиј во истата 431 година, кој инаку
учел дека "само" природните сили на човекот се доволни за неговото спасение и
обожение – Касијан и во овој случај повторно реагирал. Но, како што веќе
спомнавме, Касијан реагирал и на учењето на ипонскиот епископ Августин, кој, за
разлика од Пелагиј, ја пренагласил улогата "само" на милоста Божја во спасението на
човекот, сега, пак, на штета на слободата. И Августин, во жарот на борбата против
учењето на Пелагиј (како Ариј во жарот на борбата против антитринитарците),
можеби повеќе несвесно, отколку свесно, ја преминал тенката линија на принципот
"sola", не можејќи доследно логички да ја разреши дилемата меѓу неправославното
"или-или" и православното "и-и". Затоа Касијан им се обраќа и на едниот и на
другиот во неговата позната 13-та беседа од "Беседите на светите отци", бездруго,
пристапувајќи им на видно различен начин – едниот, остро и бескомпромисно
осудувајќи го, другиот, исправувајќи го благо, со извесна дистанца и очигледен
респект. Но и во едниот и во другиот случај, суштината на сите забелешки на Касијан
можат да будат сумирани во една реченица: нивните ставови одат во крајност и се
заплеткуваат во сопствените премиси.
Видени од овој аспект, овие докринарни проблеми и нивните решенија, ergo
- суштината на ортодоксијата, т. е. православието, би можеле фигуративно да ја
одредиме како своевиден "духовен еталон", или, "духовен мерен систем", "духовен
критериум", според кој се слави Бога, се живее според Бога и конечно, се мисли за
Бога! Впрочем, вториот дел од овој сложен збор, "doxa", во семантичка смисла ги
имплицира токму наведените значења: вистинито мислење, вистинито однесување, т.
е. дејствување, делување, славење на Бога и вистинито живеење (и мислење и
делување). Оттаму и ортодоксијата не е само "исправно славење на Бога" во една
обредна смисла, туку и исправно размислување за Бога и, конечно, "исправно
живеење според Бога". Префиксот "orthos", со значење "прав", "исправен",
"вистинит", не остава никакви дилеми во однос на овие значења. Затоа синонимните
парови би можеле да бидат одредени како: православие = правомислие и правоживие.
Во контекст пак на самата тема на овој труд, или на одредувањето на ортодоксноста
на нечија мисла, клучно би било разгледувањето на терминот "правомислие". Се
чини дека претходно наведените примери доволно јасно ја експлицираа оваа
проблематика и покажаа дека синонимните термини "православие" и "правомислие"
го подразбираат само она мислење кое се чува и н# чува од секоја крајност, од секое
"sola". Во оваа смисла, кога ќе се каже "свет отец", се подразбира всушност,
"православен отец", односно, "човек со одредена духовна мерка", или "човек со
изграден усет за едно урамнотежено, т. е. неподложно на крајности мислење".
Соочени со самото литературно дело на Касијан, не можеме да не забележиме дека
неговата мисла во него не е далеку од овој мисловен и животен, ортодоксен идеал.
Бездруго, во непосредна и долгогодишна комуникација со египетските отшелници и
уште повеќе со темелното практикување на нивното аскетско учење, мислата на
Касијан извесно станала токму таква – зрела, внимателна, претпазлива, умерена и
длабока. Најопшто земено, таа е повеќе синтетичка, отколку аналитичка. Оттаму и
Англ. Прев.: The seven books of John Cassian "On the Incarnation of the Lord", Against Nestorius и
заб. на C. S. Gibson во: A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church,
Second Series, Volume 11, New York, 1894.
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таа не ги разгорува спротивностите, туку ги помирува во еден сосема православен
дух. Истовремено, тоа не значи дека е таа лажно толерантна, или компромисна до
степен на штета на вистината. Напротив, компромис меѓу лажното и вистинитото во
нејзе едноставно нема. Ортодоксната мисла на Касијан ја поседува всушност онаа
темелна христијанска доблест која источните монаси ја одредиле како разборитост
(grč. sofrosine; lat. discretio). Оттаму и таа секогаш знае кога, како и колку да реагира.
Со еден збор, неговата мисла која се обликувала низ непосредната монашка пракса
едноставно не можела да не стане и животно православна. Затоа, не земајќи ја во
предвид оваа основна претпоставка, секое богословско, па и научно истражување на
делото и мислата на Касијан може да биде нецелосно и нужно да одведе до извесни
заблуди. Оттаму и повеќето современи научни истражувања на литературното дело и
учење на Касијан (за жал најчесто присутни на Запад) кои "по правило" тргнуваат
само од една претежно аналитичка позиција, како по некое "непишано правило" и
стигнуваат само до неспорните врски со сите проблематични учења на Ориген,
Евагриј Понтски, масилијанството... итн., итн, но не и до позицијата во која Касијан
нив всушност ги инкорпорирал на еден православен начин во својот духовен систем.
Основниот недостаток на овој истражувачки пристап се состои во тоа што во
откривањето на овие нескриени спорни врски најчесто се губи од вид целината,
духот и општиот православен карактер на неговото учење. На тој начин ненужно и
неоправдано се предимензионираат некои врски меѓу Касијан и неговите книжевни
парадигми, а се минимизираат неговите основни и бездруго, далеку позначајни
општи ставови кон истите парадигми. Самиот начин, пак, на којшто Касијан им
пристапува е извесно сосема православен и можеме мошне лесно да ја препознаеме
во гореспоменатата импликација "и-и". Што конкретно значи: не отфрлајќи го во
целост било кое христијанско учење кое видено во целина носи одредена вистина,
ниту прифаќајќи го безрезервно, доколку носи одредени заблуди. Се чини дека не
постои ниту едно место во неговото дело и учење во кое овој основен ортодоксен
став не е сосема јасно присутен. Литературното дело и учењето на Касијан
несомнено биле дел од пошироката источна монашка традиција која главно била
обликувана низ тнр. александриска христијанска школа и нејзината основна
богословска мисла, како и низ праксата и теоретската рефлексија на најраното
египетско отшелништво. Оттаму не е никакво откритие во неговото дело да го
најдеме сето она што претставува дел од оваа традиција: учењата на Ориген,
Евагриј... итн. Впрочем, тоа истото несомнено ќе го најдеме не само во делото на
Касијан, туку и во речиси секое литературно дело кое потекнува од овие простори.
Затоа вистинско откритие би било она кое би успеало да ги воспостави специфичните
врски со проблематичните учења, а притоа да ги согледа од перспектива на самиот
начин на којшто Касијан $ пристапил на оваа традиција, односно, на кој начин, или
како ја вообличил и инкорпорирал воопшто во сопствената богословска синтеза.
Впрочем, посредната цел на овој труд беше да ја назначи пред с# главната насока
според која треба да се движи било кое посериозно истражување на неговото,
несомнено значајно книжевно и животно дело.
Во таа насока и како своевиден заклучок на овој труд ќе се обидеме да ги
назначиме поважните моменти за кои сметаме дека битно ја осветлуваат несомнената
ортодоксна позиција на делото и животот на монахот св. Јован Касијан:
1) Книжевните парадигми на св. Јован Касијан се бројни и никако не можат
да се ограничат само на Ориген или Евагриј Понтски. Па сепак, неспорните врски на
Касијан со литературните дела на Ориген и Евагриј можат да останат само на
литературен, но не и на доктринарен план и тоа во рамките на пошироката
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александриска, а во извесни сегменти и кападокоска школа. Секое ненужно
проширување на овие, пред с#, книжевно инспирирани врски, на план на теолошката
доктрина е нецелисходно и во крајна линија погрешно. Истражувањата кои имаат за
цел да воспостават единство меѓу книжевните и доктринарните влијанија обично ги
потенцираат неспорните врски, а го занемаруваат односот и начелниот став на
Касијан кон истите парадигми. Ставот на Касијан е недвосмислено јасен и во целост
соодветствува на ортодоксното начело применувано од повеќето свети отци според
кое никогаш не се осудува човекот, туку гревот во човекот.
2) На теоретско-литературен план истото начело би гласело: да не се отфрлат
сите учења, туку само оние кои според општа согласност се прогласени за спорни и
проблематични. Книжевните техники, пак, и книжевните начела применувани во
спорните христијански, па и нехристијански дела биле вон секоја проскрипција и
обилно користени од мнозина христијански автори меѓу кои Касијан не претставува
никаков исклучок.
3) Аскетско-богословската доктрина на Касијан согледана низ призмата на
наведените книжевни и теоретско-богословски постулати се покажува во секој
поглед како целосно ортодоксна. Во неа едноставно нема место за она неправославно
и исклучиво "sola". Таа секогаш го носи во себе фундаменталнот ортодоксно начело
кое го одредивме на мисловен и догматски план како условно конјунктивно, во
извесна смисла парадоксално и во начело надрационално "и-и", според кое: 1 и 1 и 1,
во конечниот збир не даваат 3, туку повторно 1. Овој модел на размислување се
однесувал не само на план на ортодоксното сфаќање на Бога како жива заедница на
Света Троица, спо ред кое од Отецот се раѓа Синот Логос и исходи Светиот Дух, туку
и во речиси сите теолошки и догматски спорови водени на седумте вселенски
Собори. Надрационалниот аспект на ова начело е јасно присутен во речиси сите
православни формулации веројатно и затоа што фундаменталните христијански
содржини, како што се љубовта, благодатта, слободата, волјата, промислата Божја,
животот итн., во суштина се неподатливи за било какво "математичко" и
рационално, докажливо собирање и заклучување.
4) Бездруго, истото фундаментално православно начело суштински ја
одредило и "мерката", или критериумот на она што се нарекува и подразбира под
терминот ортодоксија, каде се всушност секогаш имплицирани три компатибилни
значења кои семантички се прелеваат од "правомислие" до "православие" и
"правоживие", чинејќи во секој поглед повторно едно ново и креативно единство.
Токму таква е и мислата на Касијан и делото (животно и литературно) и неговиот
живот во целина. Затоа секое аналитичко одвојување на неговото литературно дело
од животната пракса, теоретско-богословските од практично-аскетските аспекти,
животот од мисијата, секогаш носи во себе една скриена опасност да го види и
прикаже Касијан во едно делумно искривено и оттаму погрешно светло.
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Бранко Горгиев
ОРТОДОКСИЈА КАО СВОЈЕВРСНИ "ДУХОВНИ ЕТАЛОН" МИСЛИ И
ЖИВОТА СВ. ЈОВАНА КАСИЈАНА
Аскетско-богословска доктрина св. Јована Касијана (360/365 – 430/435),
сагледана кроз призму одређених књижевних и теоријско-богословских постулата,
показује се у сваком погледу као потпуно ортодоксна. У њој нема места било каквом
неправославном и искључивом "sola". Она увек носи у себи фундаментално
ортодоксно начело које смо на мисаоном и догматском плану одредили као условно
конјунктивно, у извесном смислу парадоксално и у начелу надрационално "и-и", по
коме: 1 и 1 и 1 у коначном збиру не дају 3, већ поново 1. Овај установљени модел
размишљања односио се не само на план ортодоксног схватања Бога као живе
заједнице Свете Тројице, по коме се од Оца рађа Син Логос и исходи Свети Дух, већ
и у готово свим теолошким и догматским споровима вођених на седам васељенских
Сабора. Надрационални аспект овог начела јасно је присутан у готово свим
православним формулацијама вероватно и зато што фундаментални хришћански
садржаји, како што су љубав, благодат, слобода, воља, промисао Божја, живот итд., у
суштини су неподатљиви за било које "математичко" и рационално, доказиво
сабирање и закључивање.
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FREEDOM AND PROVIDENCE IN ORIGEN’S THEOLOGY
Abstract: The aim of this article is to investigate Origen’s understanding of grace
and free will, or freedom and predestination in a broader perspective. Grace and free will
are not opposites in Origen. His theology is a logos-centred theology where reason serves
as the basis for free choice. Human freedom and divine grace have the same goal.
Humanity’s free will is a person’s freedom to choose according to reason in the context of
concrete historical situation, while divine grace is Logos’ guidance and persuasion of each
individual to act toward future perfection. However, God does not determine the possible
human actions, but He has foreknowledge of them. The foreknowledge should not be
understood as predestination, because God has not determined how humans will act in a
concrete historical situation, but He has predetermined salvation for everybody at the end
of history.
Key words: grace, free will, freedom, foreknowledge, predestination, providence
Origen (185-254) speaks extensively about free will but only briefly about grace.
If one looks for this word or term in Origen’s text, one gets the impression that it occurs
less than we in the western theological tradition normally make use of these themes. The
matter can also be expressed in another way: Origen lived before Augustine and Luther.
They have more than anybody else left their mark on the western theology’s understanding
of the relationship between God and humanity and therefore also on this tradition’s
understanding of the ideas of free will and grace. Origen’s context was different,
specifically it was the early formative period of the eastern church. Therefore his
understanding of the relationship with the divine and of the ideas which defined this
relationship was also very different from that which we find in the western theological
tradition.1
Grace and free will according to Origen—introductory remarks
The word grace is not especially important for Origen’s theology. One also rarely
finds the diametrical pairing of grace and free will, which is so characteristic of western
theology, in Origen.2 On the other hand, humanity’s free will is central to Origen. We can
1 This article was originally printed in a Danish book, (Bo Kristian Holm and Else Marie Wiberg
Pedersen eds., Nåden og den frie vilje, Copenhagen 2006, pp. 39-65), in which all the contributions
except this one on Origen dealt with ‘grace’ and ‘freedom of will’ in the Western theological
tradition.
2 Origen naturally understands and uses the concept of grace as a theological concept. For example
this is the case in his interpretation of the Letter to the Romans. At the same time the word does not
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infer from this that the topic, which the western theologians from Augustine onwards seek
to pin down with the help of the diametrical opposition of grace and free will, holds no
place in Origen or with other early Greek theologians. This is clearly true, particularly in
the sense that God’s grace and humanity’s free will do not appear as opposites in Origen, as
is the case with Augustine and in the tradition following him.
It is advantageous to define here how God’s grace—understood as God’s will to
redeem creation—came to be expressed by Origen. This happens through God’s paideusis
of humanity, so by the use of their own free will they arrive at the conclusion predestined
by God for the entirety of humankind as well as for each individual person. This paideusis
of humanity takes place in the historical process of redemption that God had preordained.
This idea which is expressed in western theology with the word grace was more likely
expressed in Origen with words and phrases like the plan for redemption (oi)kovomi/a),
foresight (pro/noia), and upbringing (pai/deusij).3 Grace is thus, according to Origen
closely united with both the whole history of creation and with the history of each
individual person.
There is on the other hand more to say about what Origen understood by the idea
that people have free will (au)tecou/sia). In the introduction to De principiis (De princ.),
where Origen outlines briefly the contents of his work on the fundamental principles of
Christianity, he divides these principles into two groups. In one group he lists the
fundamental principles which are fully described in the Bible and in the Apostolic
Tradition. In the other group he lists the principles which are only briefly mentioned in the
Bible and in the tradition and which wise men in later time therefore must examine closer.
Teachings about humanity’s free will belong to the first category (cf. De princ. I.5). In De
princ. III.1 Origen covers the idea of humanity’s free will in detail.4 In the introduction to
this chapter it becomes clear that the idea about humanity’s free will is not, as is suggested
in the introduction to De princ., a self-contained theme, but rather a theme that is quite
closely connected with the idea of God’s judgment of humanity in the same way that all the
fundamentals of Christian dogmatics are for him. Free will is a necessary condition for this
judgment, because it is only meaningful to talk about judgment in connection with actions
which are freely done. Judgment is meaningless in connection to predetermined actions.
Thereby he has placed the notion of humanity’s free will in the correct place in relation to
have the same marked character as it does in and with Augustine. Though rarely do we also find in
Origen an Augustinian sounding distinction between grace and free will (jf De princ. III.1.12). It
would, however, be wrong to claim that this difference is characteristic of Origen.
3 This concept will seem well-known to some because the title of Hal Kochs thesis about Origen is
exactly Pronoia und Paideusis. Studien über Origenes und sein Verhältnis zum Platonismus. Hal
Koch wants to show that “providence” and “upbringing” are central concepts for Origen—and that
they are remnants of Platonism.
4 The majority and most significant of Origen’s writings about humanity’s free will or freedom of
choice appears in the Philokalia, which is a selection of Origen’s writings. The selection was made
during the time period between 364 and 378 by Basilius and Gregor of Nazianz, both of whom were
largely inspired by Origen’s theology. The texts in this collection center on three themes: a) Origen’s
biblical hermeneutic (chap. 1-14), b) Origen’s apologetic (chap. 15-20) and c) Origen’s teachings
about humanity’s free will (chap. 21-27). This collection of text is important for many reasons,
including because it appears in Greek. For this reason we have access to some of Origen’s writings in
Greek, which otherwise are only preserved in Latin or even totally lost. Philokalia is published in the
series Sources Chrétiennes vol. 302 (Philokalia chap. 1-20) and vol. 226 (chap. 21-27). Both volumes
contain comprehensive introductions which discuss both the tradition and contains of the writings.
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the rest of the fundamental principles of Christian law.
In De princ. III.1.2-5 Origen defines free will in the following way: Creation, he
says, can be divided into four groups, each according to how they move. Therefore he here
discusses creation in terms of things moved (tw=n kinoume/nwn). First one must distinguish
between the things which cannot move by themselves, but can only be moved by an outside
source and the things which are able to move themselves. Things such as stones and wood
(either a firewood or timber—not living trees) belong to the first group. According to
Origen, the other group includes plants, animals and everything else that grows and has
soul. One could also say that the first group consists of dead things and the second group
consists of livings things. It is the second group that is of interest in this context. But this
group must be divided further for it to be clear which creatures can be said to have free will.
First from among the living creatures we must distinguish between those which possess a
soul (ta_ e!myka) and those which have no soul (ta_ a!yuxa). Origen says that the creatures
without a soul move out of themselves (e)c e(autw=n), but those with souls move themselves
of their own accord (a)f e(autw=n). Beings with a soul move themselves of their own accord
in the sense that there arises in them ideas upon which they act. Further we must also make
distinctions within the group of the beings with souls, specifically between the beings with
souls which are equipped with reason (lo/goj)5 and those that are not. Creatures with souls
that are not endowed with reason act instinctively upon the ideas which arise in them.
When the thought of a honeycomb arises in a bee it instinctively builds a honeycomb
without thinking about whether it is reasonable or not. By contrast there are those beings
with a soul that are also endowed with reason. They use reason to assess the ideas that
occur to them. Based on this assessment they decide how they will act in response to the
ideas they have. Free will is, according to Origen, the ability to select between various
possible choices in a given situation. Rational beings use free will therefore in the tension
between the possibilities given in a concrete situation and reasonable possible responses in
order to choose between the various actions possible in this situation.6
There are two specific aspects of this definition of the rational beings’ free will
that need to be examined more closely. The first aspect is the roll that reason or
rationality—logos—plays. The other is the fact that free will, according to Origen’s
understanding of it, is expressed in concrete religious and ethical choices. People must
choose between a life lived in accordance with virtue or one lived lustfully. De princ.
III.1.2-5 explicitly states that people use free will in connection with concrete religious and
ethical decisions. Origen himself uses an example in De princ. III.1.4 as a clear expression
of this. The example, which serves the purpose of illuminating the connection between a
given future and free choice, is about a pious man, who has decided to forswear sexual
relations. However, he is not able to carry out this intention because he meets an attractive
woman. Origen’s point is that it is in one way the woman, with whom the man has sexual
relations, which caused the man to abandon his vow of chastity. But it is not the woman’s
fault that the man was compelled to give up on his intentions to stay chaste. The woman
simply placed the man in a decision making position, where he is free to choose to keep his
vow or to break it. Rational beings, through the use of reason, have been given the ability in
these situations to distinguish between the good (to_ kalo_n) and the bad (to_ ai)sxro/n).
5 I translate τά λογικά as rational beings. According to Origen this group includes not only humans
but also angels, heavenly beings and demons, see for example Com Joh. II.23; X.45.
6 Regarding this definition of free will see also Origen, De oratione (De orat.) VI. 1-5, and further
H.S. Benjamins, Eingeordnette Freiheit. Freiheit und Vorsehung Bei Origenes, Leiden: Brill 1994,
pp. 58-70.
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People who select the good earn praise. On the other hand those who chose the bad or
lustful earn blame (De princ.III.1.3). In this way choice becomes the foundation for the
judgment.
Origen says it is reason which the rational person uses to choose between various
possibilities—and choose wisely. This appears in both the above mentioned reference from
De princ. III.1.3 and in Origen’s comments on this example. His commentary on this
example, particularly in De princ.III.1.4 maintains that while the man discussed here gave
up his vow of chastity when he met the woman, another man who finds himself in a similar
situation may decide to act differently, because he has attained more knowledge or
understanding. According to Origen free will is thus the ability, given through reason or
intellect, to choose between the many possible responses to a particular situation. This
emphasis on reason as the basis for free choice corresponds quite well with the general
impression of Origen’s theology as a logos-centered theology.
God’s grace-filled economy—freedom and predestination
It is apparent, according to Origen, that for humans and the rest of the rational
beings free will plays a deciding role in the position that these rational beings assume
within God’s creation and plan for salvation. Rational beings are not by nature tied to the
position which they assume. They can freely decide to choose to follow the will of God or
abandon it. Thus they freely can decide between salvation and strife, which comes to be
concretely expressed in the theology of Origen. But at same time his theology is—just like
many other theologies in the early church—the barer of the notion that the whole of
creation as well as each individual’s story is part of a plan (oi)konomi/a) which God has
foreordained. According to Origen this plan necessarily ends with salvation of the whole
creation, and seen from this perspective humanity cannot freely choose between salvation
and perdition. In God’s grace-filled plan there seems to be an inherent conflict or tension
between freedom and predestination.
God has before the creation of the world preordained a plan for all created things
and for the whole of history, from the beginning to the end. This entire plan and all of its
elements are available in Logos as models or outlines for the coming reality. With creation
and throughout the history of his created works God has caused this plan and its models to
become reality. This plan is not merely an overarching outline but rather a plan that
includes every detail—every thing, every event, every act.
Origen’s description of the plan for salvation is largely keeping with the traditional
description of the sequence of events from the fall of creation until end times. There are
however also decisive differences which plays a clear role in this context. The most
important difference is that the macro-process of salvation history painted by Origen is
determined by and with the teaching of the re-establishment of all things (a)pokata/stasij
tw=n pa/ntwn). Thus his schema for salvation history maintains: God created rational
beings with the ability and possibility to choose for themselves the direction for their lives.
This freedom of choice was used negatively because although rational beings were created
in and to the eternal, unchangeable existence close to God, they turned their lives from God
(De princ.II.9). This is the decisive fall which took place before the creation of this world,
and is the cause of this world’s creation. Rational beings’ use of freedom to rebel meant
that the lives of these beings were driven from God in every direction. Therein resides the
difference. The material world was created by God to contain this diversity. Salvation is an
overcoming of this diversity, so that rational beings become again similar to God. Salvation
becomes a reality because God during the process of history puts his plan through. God’s
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plan has the salvation and re-establishment of all things as an end goal.
The decisive question is now how God does suffuse everything with his plan—and
with that allows grace to take priority over freedom? According to Origen this happened
because the Logos is entrusted to be the pedagogue for all of humanity as well for
individual people. In the larger historical process of redemption we see the assigned work
of the Logos in the creation of the material world as having the specific purpose of framing
the commissions of rational beings. We see the work of the Logos in and amongst the Old
Testament prophets, and naturally first and foremost through its incarnation in the human
being Jesus of Nazareth. After the resurrection the Logos works with the Holy Spirit
through the apostles, the church and so forth. Finally Origen notes that the Logos continues
its work through new aeons until all rational beings are reacquainted with their original
equality with the creator.
The different aspects of Logos’ pedagogical work become still clearer at the
background of Logos’ pedagogical work in relation to individual people. The Logos is
described as a good pedagogue, who uses both the stick and the carrot. For Origen it is the
case that many people (the majority) have not sufficiently achieved the knowledge needed
to choose a good life and with that go straight to perfection. Moreover rational beings do
not fall equally far away from God: the Devil and his followers fell the deepest. The
pedagogical effort accorded to them will therefore begin from an entirely different place
than the action undertaken for the pious ascetic, who has not completely forgotten the good
or the divine. The redeeming work of the Logos will thus occur on many different levels
and with the Logos God has prepared many different ways to salvation. Everyone can
therefore begin the enlightenment process from their own place, wherever they are and
from there rise up to the highest levels in order to reach perfection. Origen describes this as
an accommodation, because the Logos adjusts (accommodates) itself and its process of
redemption to the needs of the individual; and we can read in his teachings on the
accommodations how he understands grace and freedom in relation to the history of
salvation.
In Com. Joh. I.201 it says that the Lord is the teacher and the interpreter for the
pious, whereas for those who are “slave-spirits conquered by fear” he is Lord. The pious
need a teacher who can lead them to higher levels of knowledge about the divine. On the
other hand those who are still conquered by the slave-spirit need a lord who can lead them
further with a whip. Christ accommodates himself to the needs of the individual. The whip
helps lead slaves further to a deeper understanding of the divine, so that in that place they
become the friends of the lord, because they have learned to know the will of their lord and
also to attain knowledge of the divine. The objective of Christ’s accommodations is always
to lead creation further to a higher standing and deeper knowledge of the divine, the starting
point and the goal for humanity’s history and material existence. This idea points again to
knowledge and wisdom as wholly fundamental for freedom and salvation. Knowledge is
essential for free choice, just as it is the way to redemption, whereas grace is the manifold
attempts and ways in which the Logos communicates this knowledge to humanity.
According to Origen the Bible is Logos’ most important tool, in which is the
clearest expression of how many times and in how many different ways throughout history
that the Logos has spoken to humanity in an attempt to convey to them knowledge of the
divine. At the background of this theory Origen presents a comprehensive biblical theology.
Here we shall point to only one principal idea from his discussion of biblical theology that
is relevant to this context. This is the idea that the Bible’s manifold forms of expression,
imagery, etc are representative of the above mentioned idea of Logos’ accommodating: the
Bible is shown to have a message for everyone. The Bible speaks in many different modes
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and on many different levels, so that everyone can find the guidance in the writings, which
is suitable for them. For example, in the writings of the Bible we can find hard and direct
statements about the eternal torment to which the lustful will be subjected, but we can also
find many—indirect—statements saying that God’s plan for redemption concludes with the
salvation of all things. The first set of statements is directed towards the simple-minded
who can only be motivated to live a good life with the help of threats. For them threats
about eternal strife offer a way to salvation. Others, those who have achieved deeper
insight, can interpret the writings allegorically and realize that the actual will of God is that
all things will be redeemed—a truth, which is only fitting for those who are more spiritual
educated. The simple-minded would misuse this wisdom to continue their lustful lives and
therefore do not know how to best serve the truth (see De princ. IV.1-3; C.Cels. V.14-24).
Consequently the Logos adapts his “strategy of enlightenment” in response to the target
group.
Why then is history full of so many bitter experiences? What is the meaning of
them if God endeavors in every way to guide all things to perfection? Does God not control
history? According to Origen, God does control history. Nothing in history suggests that
God is not master over the situation. All of history is an expression of God’s grace.
Therefore history is really understood as the history of redemption. Even when history is
full of suffering and painful experiences it is because suffering is in many cases the most
suitable “method of enlightenment”. As an example of this Origen repeatedly uses the
image of a doctor’s practice. God’s application of grace is comparable to a doctor’s curative
work. A doctor is often compelled to prescribe a patient bitter or bad tasting medicine, or he
can be compelled to use a knife to remove sickness; or he can even be compelled to use fire
to burn sickness out. When a doctor causes a patient suffering everyone knows it is for the
healing benefit of the patient. So too is it understood that when God causes humanity
suffering it is in order to lead the people in question to definitive perfection (cf. De princ.
II.4-8; III.1.13).
For a final example of the Logos’ educating grace I will refer to Origen’s long
explanation of the meaning of the hardening of Pharaoh, which accounts for a large part of
the chapter on free will in De princ. III.1. It is not possible here to discuss the entire text in
detail. With regard to the question of humanity’s free will what obviously matters to Origen
is that freedom and the hardening are understood to go hand in hand, which is a
complicated point. However the explanation for this is that it is really not God that hardens
Pharaoh but rather Pharaoh himself who chooses to harden himself against the advice of
God (cf. De princ. III.1.10). In this situation which God has foreseen before the creation of
the world, God chooses to use Farao’s self-imposed hardening in a constructive way, using
him as a tool for the salvation of Israel (cf. De princ. III.1.8). For this reason, the hardening
can function as an eye-opening teaching which clearly shows that humanity’s redemption is
a consequence of God’s grace not that of their own well lived life. Some rational being will
fail to see this if they do not meet with opposition which awakens them to it (cf. De princ.
III.12). Consequently there is talk about a parallel with the imagery of a doctor, because
also in this instance God employs suffering constructively. Incidentally Origen obviously
has no doubt that Pharaoh will also come to another way of thinking and will return to God.
Although this does not happen while Pharaoh is living it will occur at some point before the
larger process of redemption reaches its conclusion.
According to Origen, God’s grace is expressed through the unfolding of the
process of redemption. It is fundamental for him that God’s grace is expressed in history.
The same is true of humanity’s free will, which should be understood as a person’s freedom
to choose in the context of a concrete historical situation. Grace and free will therefore
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should not be understood as just an inner mental condition. God’s grace and humanity’s
freedom come, first and foremost, to be expressed through Logos’ guidance and persuasion
of each individual and all of history with regard to future perfection. Thus it can be
concluded that grace has priority over freedom within Origen because no one and nothing is
free to choose final perdition. Yet God does not force redemption. God persuades.
Therefore freedom does not move without grace. Humanity’s free will and God’s grace are
not oppositional forces, rather they express a co-operative goal: God redeems humanity
through grace, but redemption is not fully available until humanity connects itself to it (De
princ. III.1.15; III.1.19).
The belief that God has a predetermined plan for humanity and the rest of the
world, which is pushed forward by God, who persuades humanity to use its free will
correctly, means that on one side Origen must reject every form of determinism in relation
to salvation. On the other side it is necessary for him to explain how the determinist
salvation of the Gnostics differs from his own belief that God has predetermined
redemption for all and knows all the actions of humanity before they happen. Does this not
mean that individual actions are predetermined? I will look more closely at these two
problems in the following section.
The Struggle with Determinism
A portion of the Gnostics from the Valentinian7 tradition, together with the
Marcionites8, have disputed the idea that humanity has free will and consequently the
freedom to choose between good and bad; right and wrong. Origen disagrees with this
viewpoint because he finds that it contradicts Christian ideas of judgment. Origen has
undoubtedly developed his understanding of humanity’s free will in opposition to these
forms of Gnostic determinism.
In the important text De princ. III.1, which I have taken as a starting point above,
Origen does not directly identify whom he is arguing with, although it is directly stated in
the text that it is written as a guide in the struggle against the thinking of others. There are
however such specific references in the text to those being opposed that it is possible to
identify the opposition as the Valentinian Gnostics and the Marcionites. This identification
of the opposition is further supported by reference to other texts in which Origen more
directly indicates the identity of his opposition. That is, for example, the case in De princ.
II.9.5 where he discusses the cause for differences within creation. In this text he mentions
those who claim that these differences are an expression of the idea that the natures of souls
are different. According to Origen the advocates of this viewpoint are the followers of the

7 Regarding the definition of the Valentinian school see the classic but also partially obsolete
monograph of Fr.-M. Sagnard, La Gnose Valentinienne et le témoignage de Saint Irénée. A more
recent definition see C. Markschies, Valentinus Gnosticus? Untersuchungen zur valentinianischen
Gnosis mit einem Kommentar zu den Fragmenten Valentinus, Tübingen 1992; E. Thomassen, The
Spiritual Seed. The Church of the “Valentinians”, Leiden 2006. The Marcionites also probably have
an argument for a form of determinist salvation which is a consequence of their distinction between a
creator God and the highest God, cf. De princ. III.1.9.
8 Regarding the Marcionites and their theology see the classic definition in A. von Harnack, Das
Evangelium vom Fremden Gott, Leipzig 1924 (reprinted 1996), see especially pp. 93-142 about
Marcion’s theology. For a more recent definition see G. May / K. Greschat / M. Meiser (eds.),
Marcion und seine kirchengeschichtliche Wirkung, Berlin 2002.
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schools of Marcion, Valentinus and Basilides.9
In De princ. III.1.8 Origen criticizes the thinking of others (tw=n e(terodo/cwn),
which introduces the ideas that some are by their very nature barred from redemption and
thus lost, while others are by their nature exempt from perdition and therefore saved. This
way of thinking necessarily excludes humanity from being able to exercise free will. Origen
is undoubtedly here alluding to the Valentinian Gnostics, who often present exactly this
kind of image of a natural division of people into different classes. Origen does not himself
describe the Valentinian ideas about the naturally imposed classes of humanity, but he
alludes to this way of thinking many times, especially in his commentary on the Gospel of
John, where he has an on-going discussion with the Valentinian Heracleon’s commentary
on the same gospel.10
We find even more comprehensive descriptions of this idea in other earlier Church
Fathers, especially Irenaeus and Clement of Alexandria. Irenaeus describes this idea in
connection with his extensive examination of Valentinian-Ptolemaic gnosis in Adversus
haereses (Adv. Haer.) I.1-9. Briefly put, the idea maintains that all living things are divided
into three forms of being or substances: the material, the spiritual, and the intellectual. In
accordance with these categories humanity is also divided into three classes: the physical,
the spiritual, and the pneumatic. Those belonging to the physical class are necessarily
condemned, because nothing material can be redeemed or last forever. The spiritual can be
saved through good actions and good living, assuming they choose such a lifestyle. But the
spiritual can not enter into eternal and incorruptible fullness (the pleroma). The pneumatic
are incontrovertibly saved because nothing pneumatic can be lost or degraded.11 Based on
this description is becomes clear why Origen accuses the Valentinian of dividing humanity
into nature based categories and with this undermining the notion of humanity’s free will.
At the same time it is clear that the Valentinian system also prescribes a notion of a type of
freedom to a portion of humanity. This freedom applies to the physical, who through the
choice of a morally good life can attain a form of redemption—just not at the highest level
because that form of salvation is reserved for the pneumatics. But as far as the Church
fathers are concerned, this restricted type of freedom is meaningless because it does not
9 It is discussed within the research whether Origen was arguing against primarily the Valentinians or
the Marcionites. In the past the tendency was to emphasize the Marcionites as his most important
opponents. But now the tendency is to emphasize the Valentinians as more important, see for
example H. Strutwolf, Gnosis als System. Zur Rezeption der valentinianischen Gnosis bei Origenes,
Göttingen 1993, 04-154.
10 See for example Kom. Joh. X.33, where Origen records Herakleon’s interpretation of the system of
Temple purification (Joh. 2, 13-22). Herakleon says that the high priests, who are allowed to go into
the Holy of Holies, are pneumatics and thus saved. The Levites, who must remain in the vestibule, are
spiritual, thus some can be saved but some are not fully integrated into the pleroma. The merchants
outside of the Temple are corporeal and thus can not be saved. See also Kom. Joh. XX.106-113;
XX.163-170; XX.287-300. These texts all basically say that, according to Origen, humanity’s
situation is not decided by assigned natures, but by humanity’s own freedom of choice. See W.-D.
Hauschild, Gottes Geist und der Mensch. Studien zur frühchristlichen Pneumatologie, München
1972, 157-165; E. Pagels, The Johannine Gospel in Gnostic Exegesis. Heracleon’s Commentary on
John, Nashville 1973 especially 98-113.
11 This description is constructed in Irenaeus, Adv. Haer. I.6.1-I.7.5. A parallel description appears in
Clement of Alexandria, Excerpta ex Theodoto 54, 1-3. These texts are found together with other
descriptions of the Gnostics by other Church Fathers in W. Wölker, Quellen zur Geschichte der
christlichen Gnosis, Tübingen 1932.
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fundamentally change the nature based predetermination of humanity to either salvation or
perdition.
The Church Fathers’ statements about the Valentinian classification of people are
disputed in research. They are faulted because one can not find a correspondingly
comprehensive description of this classification in Valentinian literature itself, which is first
and foremost available in the the Nag Hammadi collection, but is also included in other and
better preserved texts such as Ptolemaeus’ letter to Flora.12 Yet it seems incredibly that the
ideas about a determinist classification of humanity should be invented by the Church
Fathers. We have many identical accounts of and references to this in the works of the early
Greek Church Fathers. It would be unthinkable that Irenaeus, Clement, Origen and others,
who interacted with the Gnostics, could in their writings ascribe a viewpoint to Gnosticism
which the Gnostics did not hold. I therefore consider the above description of the Gnostic
classification of humanity as reliable.13
There also is another and content-wise more interesting discussion taking place in
the current research about the Valentinian classification of humanity. Some studies
maintain that the strong emphasis on deterministic salvation, which comes to be expressed
in the Church Fathers description of Valentinian anthropology and soteriology, gives a
distorted picture. According to this research the anthropology and soteriology of the
Valentinians is not definitive of a deterministic salvation. Unfortunately this discussion can
not be pursued conclusively here. Considering all these circumstances I maintain that it is
most accurate to talk about a characteristically deterministic salvation in the writings of the
Valentinians because each person’s salvation or perdition is determined by naturally given
conditions.14
In addition to the Valentinian Gnostics Origen also criticizes the Mariconites. This
criticism occurs in De princ. III.1.9 where he addresses a critique towards those who think
that God hardens some and then condemns them. If this is true then God is neither just nor
good. Indeed, some go so far as to say that this God, who created the world, is evil.
Maintaining this idea or the ideas associated with the viewpoint described above has,
according to Origen, the consequence of depriving humanity of free will and ascribing to
the creator God the responsibility of each persons salvation or perdition. At the same time
12 An English translation of the texts of the Nag Hammadi is available in J.M. Robinson (ed.), The
Nag Hammadi Library in English, Leiden 1988. Ptolemeus’ letter to Flora can be found in G.
Quispel: Ptolémée Lettre à Flora, Sources Chrériennes 24, Paris 1966.
13 Concerning this discussion about the reliability of sources see for example K. Rudolph, Die
Gnosis, Göttingen 1980, 13-14, which maintains the prevailing viewpoint of Gnostic researchers that
the Church Fathers’ descriptions of Gnostics and their theology is unreliable. By contrast M.
Desjardin’s “The sources for Valentinian Gnosticism: A question of methodology”, Vigilia
Christianae 40 (1986), 342-47 asserts that the writings of the Church Fathers are in most cases the
best sources for Valentinian Gnosticism. One of his arguments for this is that the writings of the
Church Fathers, unlike those of the Nag Hammadi, have not gone through a long revision and
translation process.
14 Arguments against the notion of a Valentinian determinist salvation are found in B. Aland,
“Erwählungstheologie und Menschenklasselehre” in Gnosis and Gnosticism, Leiden 1977, 148-181
and in J.A. Trumbover, “Origen’s Exegesis of John 8:19-53: The Struggle with Heracleon over the
Idea of Fixed Natures”, Vigiliae Christianae 43 (1989), 138-154. On the other hand H. Strutwolf
argues that Valentinian gnosis operates with a fixed-nature determinism. E. Pagels, 1973, 98-113
denies that the idea of determinism is altogether useful in this context. According to Pagels the idea of
choice ought to be used in its place. Still the problem remains the same.
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this thinking creates another problem that is even more serious than the deprivation of
humanity’s free will. It creates a problem with the way God is understood. The viewpoint
of Gnostics and the Marcionites implies that God can not be said to be both just and god
(De princ. III.1.9). In this way the Gnostics and Marcionites introduce the idea that there
are two or more Gods and this constitutes a fatal breech with mainstream Christian
theology since its very starting point is that there is only one God who is both good and
just—at one and the same time (cf. De princ. I.praef.4).
The fight against determinist salvation, which Origen finds primarily among the
Valentinians, consequently demonstrates itself to be a significant driving force in his
defense of humanity’s freedom of will. There is, however, still a tendency towards
determinism in Origen’s own salvation history theology in the sense that God is assumed to
know beforehand all the events of history. The question is therefore, what does he do in
order to combine foreknowledge with freedom?
The conflict between foreknowledge and free will in God’s plan
As has already been mentioned, Origen emphasizes that God has preplanned all of
creation’s—including each and every person’s—path to perfection, and consequently that
God has foreknowledge about everything that will happen. At the same time Origen
contends, as we have seen, that humanity has the freedom of will to choose between good
and evil. Because of this a conflict arises between God’s foreknowledge and humanity’s
free will. Origen attempts to dissolve this conflict by maintaining that the foreknowledge of
God is a foreknowledge about the actions humanity and all other rational beings will freely
undertake in the future. The most thorough discussion of this problem is found in a long
fragment of Origen’s commentary on Genesis, which is located in Philokalia XXIII. The
problem surfaces when he turns his attention to the statement in Gen. 1:14 that God created
the lights in the firmament as a sign to fix celebrations, days and years. This allows him to
begin a discussion about Greek astrology’s understanding of the stars and heavenly bodies
as beings that determine the timing of earthly events. According to these astrologers the
position of the heavenly bodies completely determine the events of humanity, thus those
events are not occasions for punishment or praise, as is prescribed by Christian doctrine
(Philokalia XXIII.1). Origen does not find the astrologers’ point of view totally incorrect
but rather imprecise. For this reason he does not reject the idea that the movement of the
heavenly bodies represents an order along which the events of history unfold. He also does
not dispute that God as the creator has knowledge of this order and that because of this he
has knowledge of all future historical events (Philokalia XXIII.4). On the other hand he
does dispute that humans who know to watch the heavenly bodies can discern and
foreknow the passage of history (cf. Philokalia XXIII.6), and in this context he decisively
puts forth the question: how can God’s foreknowledge of all the events of history be
reconciled with the freedom of humanity (Philokalia XXIII.6). He turns to a discussion of
this question in Philokalia XXIII.7-11.
Origen’s solution to this problem is as follows: God has—because he is God—
foreknowledge about all future events. Prior to creation God had thought through all the
possibilities and he knows which of the given possibilities people will choose in each future
situation. Contained in God’s foreknowledge are therefore both all the possible actions
available in all future situations and all the possibilities that people choose in the given
situations. God knows thus not only the possibilities which people will choose in the future
but also all the possible actions that will not be used. This foreknowledge about people’s
future actions does not make God the cause of or responsible for these actions. It is, Origen
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says, like when a person sees another person step on to a slippery path and thus foresees
that the person will fall. Although the first person has foresight about the fall it is not
because of that knowledge that the second person fell. It is not the person’s foreknowledge
that determines the situation, but rather it is an understanding about falling that determines
the first person’s foreknowledge. It is likewise the case with people’s freely chosen actions
in the future: they determine God’s foreknowledge and the plan that he has arranged on the
basis of his foreknowledge but the foreknowledge does not determine them. It is an instance
of reverse causation. God’s foreknowledge does not preclude humanity’s freedom of action.
As the example shows, Origen points out that foreknowledge of future events does
not determine future actions. Falling is not the necessary result of going out on a slippery
path. However, it must be acknowledged that there is a decisive difference between the
foreknowledge described in the example and God’s foreknowledge, in the way that Origen
pictures it elsewhere. For example, Origen maintains that God’s foreknowledge is
infallible. This means that what God knows that will necessarily happen. It does not happen
because God knows that is will happen; it happens when God knows it will happen. For this
reason there remains in practice a tension in the theology of Origen:15 On the one hand he
contends rightly, that God does not determine with his foreknowledge what shall happen.
But on the other hand, according to Origen, it is not possible to act outside of God’s
foreknowledge. Consequently one can say that in principle Origen certainly distinguishes
between foreknowledge and predestination, but that this distinction cannot be seen in
practice. The result is exactly the same: Humanity must necessarily act as God has foreseen
that they will act.
Grace, Freedom and Predestination
There is one perspective in particular from the above that I find interesting with
regard to the viewpoint of systematic theology: It concerns the clash with the deterministic
ideas of salvation and the consequences which can follow from this encounter.
As has been noted above there is no doubt that Origen endeavors to avoid the
determinism that he finds in Valentinian Gnosticism. But does he succeed? His insisting on
God’s foreknowledge of each of humanity’s actions and of every event in history
undermines his attempt to avoid determinist ideas of salvation. The same is true for his
teachings on apokatasis, in which he maintains that in the end God leads everything to
redemption. It is quite clear that Origen himself goes to great lengths to avoid this
determinism because this is the only way that he can retain humanity’s free will and
responsibility, however he will not go so far that he gives up the notion of God’s
omnipotence and omniscience. For this reason Origen must live with an inner tension in his
theology between God’s foreknowledge and humanity’s freedom.
Having said this we also must not forget that humanity’s freedom played a much
greater roll for Origen than it did especially for the later Augustinian theological tradition.
Origen’s understanding of grace and free will represent the tradition which Augustine
works out through his campaign against Pelagianism. According to the anti-Pelagian
Augustine there is no free will amongst humans, with which humans are able to chose
between evil and good. According to Augustine everyone selects evil and is therefore
condemned. This is where grace first comes into the picture—because some of the
condemned are still saved. As a consequence of his clash with the Pelagians, Augustine
comes from time to time to plead for a slightly altered version of the determinism which
15 Also see C. Cels. II.20. For a more detailed analysis of these texts see, H.S. Benjamins, 71-98.
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Origen opposed. With Augustine western theology really returns to the determinism and
dualism that the early Greek Church Fathers opposed in their clashes with Gnosticism.
Variations of this determinism have remained within a large portion of the western tradition
ever since Augustine.
Even if, according to Origen, humanity’s freedom is an unalienable part of that
which is in God’s creation, this does not go so far as to mean that people can choose
perdition for themselves. We must therefore say that Origen’s theology does truly include a
form of determinism. Because according to Origen’s understanding of redemption God has
predetermined redemption for everything. But in contrast to the Gnostics he maintains it is
only a positive determinist salvation. The freedom of humanity extends only to the point
that they can select for themselves the path to their redemption, but the end goal stands fast.
People can choose many directions and thus a painful journey to their goal but God has
predetermined salvation for every body and for all things. With this understanding Origen
separates himself not only from the Gnostic tradition but also from a large part of later
western tradition, which is characterized by Augustine. According to this tradition God
predestines some people to salvation and others to perdition, and God can because of this in
the most extreme consequence also be said to be the source of evil.
I think that with Origen and with the theology of the Eastern Church in general we
must maintain an opposition to determinist salvation in its Gnostic and its later western
form. At the same time with the early Eastern Church we must maintain that the thinking
about God is undermined if freedom extends to such a degree that any form of
predestination is rendered impossible. The tension between humanity’s freedom and God’s
graceful predestinating of redemption must therefore be retained.
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Андерс-Кристијан Лунд Јакобсен
СЛОБОДА И ПРОВИЂЕЊЕ У ОРИГЕНОВОМ БОГОСЛОВЉУ
Циљ овог рада је да истражи Оригеново разумевање односа благодати и
слободне воље, или шире гледано односа између слободе и предестинације. Благодат
и слободна воља нису супротстављени појмови код Оригена. Његово богословље је
Логоцентрично, у коме се слободна воља заснива од Бога даном разуму (Логосу) те
људска слобода и Божија благодат имају исти циљ. Људска слободна воља је слобода
личности да разумно бира у оквиру једне историјске ситуације, док Божија благодат
представља Логосово вођство и убеђивање сваке особе да дела у складу са будућим
савршенством. Међутим, Бог не одређује могуће људска деловања, већ их предвиђа.
Провиђење не треба разумети као предодређење, јер Бог не одређује како ће људи
делати у конкретној историјској ситуацији, већ само предодређује спасење за свакога
на крају историје.
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RE-INTERPRETING AUGUSTINE: SELF-KNOWLEDGE AND
INWARDNESS IN RICHARD OF SAINT-VICTOR’S TEACHING
ON THE SOUL’S ASCENT TO GOD
Abstract: The recent studies dedicated to the writings of Richard’s of Saint-Victor
create in my opinion an artificial gap between Richard’s theological works where the
influence of Augustine can be sensed and his spiritual treatises, where the majority of the
scholars see him as following Denys the Areopagite. While my intention in this study is not
to deny the latter influence, I would like to prove that Richard’s indebtedness to Augustine
could nоt be limited to his theological speculative writings. The present paper proposes an
analysis of Richard’s main spiritual treatises, The Twelve Patriarchs and The Mystical Ark
in the light of the Augustinian teaching on the ascent of the soul to God.
Key words: Self-knowledge, inwardness, contemplation, excessus mentis, alienatio
mentis, ecstasis.
Richard of St. Victor must be counted as one of the major mystical writers of the
12th century, whose writings had a significant impact on the later western tradition. He was
the disciple of Hugh “the fountainhead of the Victorine mysticism”1 but he proved to be a
more profound and more original thinker than his master in the practice and theory of
contemplation or what is called today mysticism. That his spiritual writings were very
popular and highly regarded in the Middle Ages is evident from Dante’s praise in Paradiso.
He considers Richard to be “in contemplation more than human” (Paradiso 10: 131-32).
Another overwhelming medieval figure, the Franciscan Bonaventure recognizes him as the
“modern” master of contemplation and places him in the lineage of Denys the Areopagite,
the greatest contemplative writer among the ancient fathers2. On the other hand, in an
epitaph from the 14th century written by William of Saint-Lô, who mentions Richard’s
work De Trinitate (1348), he is acknowledged as a worthy follower of Augustine and his
dependence on the writings of the bishop of Hippo is reckoned as indicative of Richard’s
contribution to Christianity3.
From the way in which medieval intellectuals related to Richard’s work one is able
already to distinguish two main streams in the understanding of his thought. These streams
are a consequence of the gradual separation between mysticism and scholasticism in the

1 Bernard McGinn, The Growth of Mysticism, (New York: Crossroad, 1994) 394.
2 St. Bonaventure’s On the Reduction of the Arts to Theology, trans. Zachary Hayes O.F.M (New
York: Franciscan Institute, St. Bonaventure University, 1996) 44: Anselmus sequitur Augustinum,
Bernardus sequitur Gregorium, Richardus sequitur Dionysium, quia Anselmus in ratiocinatione,
Bernardus in predicatione, Richardus in contemplatione.
3 The epitaph is mentioned by John of Toulouse in Patrologia Latina, vol 196, XI –II (TurnhoutParis: Brepols, 1855).
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second half of the 12th century4. According to these attitudes, which present sequels in
recent scholarship as well, there is a gap between Richard’s mystical writings, where the
influence of Denys the Areopagite might be sensed and his theological writings, especially
his treatise De Trinitate, written in harmony with Augustine’s work bearing the same title.
Stephen Chase is a representative of the former stream and in his book Angelic wisdom:
The Cherubim and the Grace of Contemplation he increases the gap between Richard’s De
Trinitate and De Arca Mystica arguing for a dionisian methodology in the latter work and
totally ignoring the Victorine’s reliance on Augustine in the scaffolding of his teaching on
contemplation: “It is my thesis that with regard to the synthesis of positive and negative
theology, Richard of Saint Victor did manage a striking imaginative and fully integrated
balance of Denys the Areopagite’s fundamental dialectic”5. At the other exreme, Nico Den
Bock in his book Communicating the Most High, which is a recent study of Richard’s De
Trinitate denies any trace of dyonisian influence upon the Victorine’s writings6.
This tendency to read Richard either as a Trinitarian theologian indebted to
Augustine or as a mystical writer, follower of Denys the Areopagite might produce an
artificial and inaccurate schism of his thought in which the mystic and the scholastic
element are bound up together. The novelty and the originality of Richard’s writings reside
in his systematic approach of the theory and practice of contemplation7. The spiritual
material is ordered in the scholastic manner in vogue at that time. At the level of content,
Gervais Dumeige has pointed out that the link between De Trinitate and Richard’s mystical
works is love. The human accomplishment will be achieved only when the human being
gives up to the love of the mutable world and embraces instead the love of the
unchangeable reality. Love is also the main epistemological tool, which enables the human
being to come close to God and to have access there where the reason is to weak to
penetrate. It is not by chance that Rachel, the reason has to die in order to give birth to
Benjamin, the contemplation. The knowledge is not ignored and it has its role up to a
certain level, but the love is the highest principle8. More recently, Dale Coulter argues that
the continuity between Richard’s theological and spiritual works articulates at the
methodological level in terms of the soul’s ascent to God, ascent resumed in the words of
the apostle: Invisibilia Dei per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur (Rom 1: 20).
My intention in this paper is to demonstrate that in both his doctrine of love and in
his doctrine of the soul’s ascent to God, Richard is indebted to Augustine or to the
Augustinian tradition. Secondly I will attempt to counter the one lens interpretations of
Augustine as being primarily a Dionysian follower in his teaching of contemplation. This
demonstration would be another argument that the sharp cleavage between theology and
mysticism, based on the sources that fueled apparently Richard’s schismatic thought does
not hold together.

4 Dale Coulter, Per visibilia ad Invisibilia: theological method in Richard of Saint Victor, PhD.
Thesis (Oxford: Oxford University, 2002).
5 Stephen Chase, Angelic Wisdom: The Cherubim and the Grace of Contemplation in Richard of
Saint Victor, (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1995) 28.
6 Nico den Bock, Communicating the Most High: A Systematic study of Person and Trinity in the
Theology of Richard of Saint Victor, Bibliotheca Victorina VII (Turnhout: Brepols 1996).
7 Clare Kirchberger, trans., Richard of Saint Victor: Selected Writings on Contemplation, (London:
Faber and Faber, 1958) 37: “Richard of Saint-Victor’s title of distinction lies in this, that he was the
first writer to systematize mystical theology”
8 Gervais Dumeige, Richard de Saint-Victor et l’idée chrétienne de l’amour, (Paris : Presses
Universitaires de France, 1952) 157-158.
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Cultural context
In the 12th century the Christians were confronted with the dilemma of being
monks or scholars. Beryl Smalley observes that a gulf separates the one from the other and
that the role of the former was to mourn and to pray while the role of the latter was to learn
and to teach. The canons regular of the rich Parisian Abbey of Saint Victor dismissed this
dilemma, uniting both ideals in their spiritual program. They were unique in Paris as being
both scholares and claustrales.9 As claustrales they adopted The Rule of Saint Augustine,
while the educative program was shaped by Hugh in his work called Didascalicon. The
Rule of Saint Augustine stressed the importance of love in the religious community. The
educative program insisted on the attentive study of the Old and New Testament which
provided the material for the literal sense of any exegesis and also encouraged the reading
of the patristic authorities for developing the allegorical and tropological interpretations.
Hugh insisted that his students should read directly the works of the ecclesiastical authors
and not rely on the so popular but superficial glosses to the patristic texts10. The
Augustinian texts recommended for the tropological or moral interpretation are De
Doctrina Christiana and De Civitate Dei. The biblical texts should be also read in parallel
with Augustine’s Quaestiones11.
From the observation of the spiritual and scholarly dimension of the Victorine
program, there is no doubt that the canons regarded Augustine both as their spiritual father
and their magister, yet the bishop of Hippo was by no means the only magister that they
acknowledged. Among the Latin writers Jerome, Ambrose, Cassian, Gregory the Great and
Boethius are the most important. From the East, Denys the Areopagite exercised beginning
with 12th century and especially in the 13th century a huge influence in the West. In the
recent scholarship the influence of Denys the Areopagite in the 12th century and especially
on the Victorines was frequently discussed12. However, the impact of the Areopagite on
Richard’s writings continues to generate controversy13.
Richard is generally accepted as a disciple of Hugh and although there is no
conclusive evidence that they had ever met14, the hugonian influence is obvious throughout
9 Beryl Smalley, The study of the Bible in 12th century, Electronic book, (Notre Dame: University
Press Notre Dame 1964 ) 84-85.
10 Smalley (1964) 86.
11 Smalley (1964) 89.
12 Paul Rorem, Pseudo-Dionysius: A Commentary on the Texts and an Introduction to Their
Influence (New York, Oxford : Oxford University Press, 1993), Jean Leclerq “Influence and NonInfluence of Dionysius in the Western Middle Ages” in Pseudo-Dionysius: The Complete works
(London: SPCK, 1987) 25-33, Andrew Louth, Denys the Areopagite, (Wilton: Morehouse-Barlow,
1989) 120-126.
13 Jean Leclerq (1987) 28, claims that although Richard knew Denys through Hugh’s commentary,
he owes him very little. Clare Kirchberger (1957) 52 admits an impact of Denys’ doctrine of darkness
but she denies that Richard embraced the apophatic way. Stephen Chase (1996) 28 advances the
thesis that not only was Richard influenced by Denys in regard to his symbolic theology, but also that
Richard fully incorporated to his thought the dialectic of positive and negative theology.
14 Jean Chatillon, “Richard of Saint Victor” in DS, vol. 13, 596 considers that Richard arrived at
Saint Victor before Hugh’s death in 1141 and that therefore he could learn directly from the Victorine
Master. He bases his argument on the testimony of Jean de Toulouse (Liber Antiquitatum, PL 196,
ix). On the other hand Clare Kirchberger (1957) 15, calls the relations between the two a “discipleship
of study” claiming that Richard arrived at Saint Victor after Hugh’s death. Dumeige recognizes the
hugonian influence on Richard but he concludes that there is not enough evidence for claiming that
they met eachother. For a detailed analysis of the relation between Hugh and Richard see Stephen
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Richard’s works. Thanks to his master’s work most probably, he was introduced to the
writings of the eastern author, Denys the Areopagite. The writings of the Greek
ecclesiastical writer were accessible in the West from the 9th century through the Latin
translation of John Scotus Eriugena, who also translated Gregory of Nyssa, De opificio
hominis and Maximus the Confessor, Ambigua ad Johannem and the Quaestiones ad
Thalassium15, but the modern scholars cannot prove the extent of the impact that the
Dionysian corpus exercised on Richard. There is sure evidence that he has known the
Dionysian treatise, On The celestial Hierarchy, which was commented at Saint Victor by
Hugh, Richard’s master. Richard mentions Denys by name in his treatise In apocalypsim
Joannis and he quotes extensively from his master’s Commentariorum hierarchiam
coelestem S. Dionysii but all other claims of dyonisian reception in his works are purely
speculative16.
In spite of his popularity at St. Victor, Denys still had, as signaled by his Victorine
commentator, the reputation of being an unclear author17. To this must be added the
reticence of a writer such as Richard towards the Greek Christian tradition and his simple
observation in De Trinitate: Graeci non sumus18 functions as a justification for using
primarily Latin terminology and therefore Latin sources.
On the other hand, Richard could not have avoided the influence of the bishop of
Hippo, since Augustine’s presence was pervasive at the abbey of Saint Victor, which placed
the Rule of Saint Augustine at the heart of its quotidian life. Our author wrote twenty
thoughtful “solutions” on questions about the Rule19. The canons were celebrating with
great fast the feast of St. Augustine on 28th of August and the Victorine sermons collection
preserves some of the sermons written for this occasion. There is evidence of a direct
exposure to Augustine’s writings, through extensive reading from Enarrationes in Psalmos
and In epistolam Ioannis ad Parthos tractatus during the meals Richard like other of his
contemporaries had access to the works of the past masters through the numerous and
popular collections of opinions of the patristic authorities, called flores, deflorationes or
sententiae. In the XII century these opinions on a particular subject were grouped together
and the subjects followed in a logical order. Froelich argues that the Victorine
Augustinianism was fueled “by a limited number of standard stories, stock phrases and
theological common places known through excerpt collections, canon law texts or though
the biblical Glossa ordinaria”20. However, Richard could also have had access to the entire
works of the Latin ecclesiastical authors, since the library of the abbey of Saint Victor
sheltered right from the first half of the 12th century a great number of Augustinian
manuscripts together with the manuscripts of other ecclesiastical writers from the West
such as Jerome, Ambrose and Cassian21.

Chase (1996) 142 – 147.
15 Robert D. Crouse ”What is Augustinian in 12th century Mysticism ?” in Augustine Mystique or
Mystagogue , ed. F. van Fleteren, J. Schnaubelt, J. Reino (New York: P. Lang, 1994) 403.
16 Stephen Chase, (1996) 29-30.
17 Hugh of Saint Victor, Expositio in Hierarchium coelestum S. Dionysii, I, 5. P.L. 175-931.
18 Richard de Saint Victor, De Trinitate, (Paris: Cerf, 1999 ) L, iv, 4.
19 Regarding the influence of Augustine at the Abbey of Saint Victor, I am indebted to the article of
Karlfried Froehlich, “Victorines” in Augustine through the Ages, ed. A. J. Fitzgerald (Grand Rapids
MI: William B.Eerdemans Pub. 1999) 867.
20 Froelich (1999) 867.
21 Froehlich (1999) 867.
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Terminology and sources
The difficulty in finding Richard’s sources lies in the flexibility of his vocabulary
and in the lack of quotations from the authors he used. Jean Chatillon mentioned “la grande
élasticité du vocabulaire ricardien”22 arguing that the Victorine may use the same term to
designate one after another different realities depending on what he considers convenient
for his own purposes. He uses the terms he borrows from other authors freely not always
with the meaning attributed to them originally and not even consistently within his own
treatises. His use of theological terms is not systematic. There seems to be a consensus
among scholars that Richard is a writer who uses the truth where he recognizes it without
any indication of the sources. Sometimes he can make use of the words and ideas of a
controversial figure, such as Abelard, in other cases he does not hesitate to criticize a
respectable doctor, such as Pierre Lombard. The very few quotations of ancient authors that
can be encountered in his works have been explained by his originality and independence
of spirit as well as by a completely different attitude towards authorship than that of the
modern scholars.23
In spite of all these obstacles some of the terms used by Richard in his work allow
us to speculate on his indebtedness to Augustine. Ribailler in his introduction to Richard’s
treatise De Trinitate considers that an Augustinian reader of the homologue work will not
feel at all estranged reading the work of the 12th century author. Words such as freneticus
and ordinata dilectio, or expressions such as quid tres, tres aliqui, esse alius et alius, esse
aliud et aliud, procedere principaliter, procedere cum generatione, procedere sine
generatione they all go back to Augustine24. Moreover, the French scholar observes that
none of the biblical quotations from De Trinitate is original, in spite of the Victorine
program that puts a strong emphasis on the study of the Bible. He argues that all these
quotations were used previously by Christian authors, especially by Augustine when
developing a similar subject25. Of all the biblical quotations that Richard borrowed from
his predecessors, one is particularly important for our argument as it appears both in De
Trinitate and in the mystical treatises. This is Rom 1: 20 Invisibilia Dei, a creatura mundi,
per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur. The phrase of the Apostle Paul is used by
Richard to indicate the way of the soul’s ascent to God. He describes the ascent as a
movement de visibilibus ad invisibilia and de corporalibus ad spiritualia26. On the other
hand, Augustine himself uses the phrase of the Apostle in the context of the soul’s quest for
God, in one of his most famous account of the soul’s ascent to God in Enaratio in Psalmum
4127.
Other possible borrowings from Augustine, relevant this time to Richard’s
spiritual writings, seem to be the terms used for describing the highest kind of
contemplation. Augustine described the elevation of the mind above itself more often in
22 Jean Chatillon, « Richard de Saint Victor » in Dictionnaire de Spiritualité, (Paris : Beauschesne,
1937-) vol. 13, 628.
23 Dumeige (1952) 11-12. Dumeige observes that Augustine is the patristic authority that Richard
cites by name most often. The name of the bishop of Hippo is invoked almost 20 times. Gregory the
Great follows with lesser quotations, Boethius is cited four times in De Trinitate, Denys the
Areopagite is mentioned in relation with contemplation and Jerome regarding exegesis.
24 Jean Ribailler, « Introduction » to Richard de Saint Victor: De Trinitate, (Paris : Librairie
Philosophique J. Vrin, 1957) 22.
25 Ribailler (1957) 18.
26 Richard de Saint Victor, De Trinitate, (Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1957) 82.
27 en. Ps 41, VII, 4. Rom 1: 20 is cited very often by Augustine throughout all his works.
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terms of ecstasis. Richard never uses the term ecstasis, instead he prefers other two
Augustinian expressions excessus mentis and alienatio mentis for describing the highest
experience achieved by the human mind28. Richard’s preference for excessus mentis and
alienatio mentis instead of ecstatis, may be justified through his reticence towards adopting
Greek terminology29. He may also have known Quaestiones in Leviticum, a work probably
frequently consulted by the Victorine students30, where Augustine explains that the Latin
correspondent for the Greek œkstasij is excessus mentis31 or Enaratio in Psalmum 103
where the bishop of Hippo translates the Greek term with alienatio mentis32.
Finally, the introductory psalmic quotation Beniamin adulescentulus in mentis
excessu (Ps. 67, 28) associated to contemplation in Richard’s work De duodecim
Patriarchis may be encountered in Augustine as well, in a slightly different version:
Beniamin adolescentior in ecstasi.33
Richard’s spiritual treatises: De duodecim Patriarchis and De arca mystica.
In this chapter more attention will be directed to Richard’s most significant
spiritual writings De duodecim Patriarchis and De arca mystica. These titles mainly used
by medieval authors refer to the biblical narratives interpreted in each work. The first
treatise is a tropological exegesis of the biblical episode relating the birth of the twelve sons
and a daughter to Jacob as a result of his marriages to the two sisters Leah and Rachel and
to their handmaids Zelpha and Bala. The second treatise is a moral interpretation of the Ark
of the Covenant and the cherubim placed within Moses’ tabernacle. The subtitles offered by
the Migne edition are also significant and offer the moral equivalent of the biblical
episodes. Thus, De duodecim Patriarchis is also named De preparatione animi ad
contemplatione, while De arca mystica is referred as De gratia contemplationis. And
indeed Richard makes use of the biblical narrative of Jacob in order to describe the
preparatory stage to contemplation which consists of the practice of the virtues symbolized
by Jacob’s sons. The second treatise explores in detail the different kinds of contemplation
and the Ark of the Covenant and the cherubim is the symbol for the soul’s successful ascent
to God by means of contemplation. In the modern period the treatises circulated under new
titles, Beniamin minor and Beniamin major, which, like the subtitles from the Migne
edition, indicate the continuity existing between these two works.
The senses of the Scripture: Historia, Allegoria, Tropologia
The main difficulty encountered by the modern reader when approaching these
medieval treatises is represented by the method of interpretation of the biblical meaning,
very popular in the Middle Ages, as it is rare today. Although the goal of this chapter is not
an account of the exegetical theory in vogue in the 12th century, it may be useful to draw the

28 For excessus mentis in Augustine see en. Ps. 30, 2, en. Ps. 34, 6, en. Ps. 67, 36, ep. 80, 3. For
alienatio mentis see, div. qu., II, 1, 1, en. Ps. 103 s. 3, 2, qu. In Genesim, 80.
29 See note 17.
30 Augustine’s Quaestiones were indicated by Hugh in his Didascalicon as complementary reading
of the Scripture. See Smalley (1964)
31 qu. III, 29: Quod alii interpretes dixerunt, expavit, conantes transferred de graeco quod dictum est
™xšsth, unde œkstasij dicitur qui saepe in scriptures Latinis legitur mentis excessus.
32 en.Ps. 103 s. 3, 2: Illo igitur orante facta est illi mentis alienatio quam Graeci ecstasis dicunt.
33 en. Ps. 67, 36.
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main lines of the medieval biblical hermeneutic, since this is the wider context within
which Richard’s teaching on contemplation must be understood.
In his Didascalicon, Hugh of Saint-Victor continues the tradition of the biblical
interpretation as developed by the great ecclesiastical writers of the Late Antiquity,
Clement of Alexandria, Origen, Augustine, and claims that the sacred text is liable to a
threefold interpretation: historical, allegorical and tropological or moral. However he brings
his own contribution to the biblical exegesis through the emphasis on the literal or historical
meaning. This stress on historia as representing the ground of the other types of
interpretations represents the distinctive mark of the school of Saint Victor. Even a writer
such as Richard whose writings seem to favor the tropological sense cannot ignore the
importance of the literal meaning of the Bible, which is seen as the necessary foundation
for the developing of the spiritual interpretations. In order that the tropological and
allegorical senses to be considered valid they must be rooted in the literal ground otherwise
they are worthless34.
Sometimes an anagogical meaning can be added to the traditional triad. In his
treatise De arca mystica, Richard gives an illuminating definition for each of these spiritual
senses:
It often happens that one and the same passage of Scripture says many things to us
in one thing when it is expounded in several ways: Expounded morally it teaches us what
our Beloved (i.e. Christ) wishes us to do; taken allegorically, it reminds us what He has
done for us through Himself; interpreted anagogically it proposes what He plans to make
for us in the future35.
To summarize, the literal sense conveys the proper meaning of the text, the
allegorical meaning sense interprets in a Christian way events or persons from the Old
Testament, the tropological sense teaches the moral conduct that leads the soul to God and
finally the anagogical sense offers a taste of the eschatological life.
Both his spiritual treatises, De Duodecim Patriarchis and De Arca Mystica are
tropological interpretations of the Old Testament narratives, but only in the latter work
Richard confirms his method explicitly:
The mystical meaning of the ark in the allegorical sense, that is, as it represents
Christ, has been articulated by learned persons and investigated by more penetrating minds
before. Despite this we do not presume to be guilty of carelessness by now saying
something in the moral sense36.

34 Richardus S. Victoris, In visionem Ezechielis, prologus PL 527 B-D.
35 For Richard’s spiritual treatises I have used the translation of Grover A. Zinn, trans. Richard of
Saint Victor: The Twelve Patriarchs, The Mystical Ark, Book Three of the Trinity, (London: SPCK)
283. De Arca Mystica, IV, xiv: Et saepe fit ut una eademque Scriptura, dum multipliciter exponitur,
multa nobis in unum loquatur, moraliter nos docens quid dilectus noster facere velit, allegoriter
admonens quid pro nobis per semetispsum fecerit, anagogice proponens quid adhuc de nobis facere
disponit.
36 De Arca Mystica, I, i; 151: Quid juxta allegoricum sensum haec arca mystice designet, vel
quomodo Christum significet, a doctoribus fuit jam ante nos dictum et a perspicacioribus
pertractatum. Nec idcirco tamen temeritatis incuriam incurrere nos suspicamur, si aliud in eamdem
adhuc materiam moraliter loquamur.
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Self-knowledge and Interiority
In his first work as a Christian, Augustine brings together the knowledge of God
and the knowledge of self when he boldly affirms: Animam et Deum scire cupio37 and when
he prays “O God who are ever the same, let me know myself and let me know you”38.
Also in this early work already the self knowledge is connected with the
description of the human being as image and likeness of God: “Who has made the human
man according to the image and likeness, which he who know himself, recognizes”.39 This
aspect of the self knowledge will be of maxim importance for Augustine’s later work De
Trinitate whose entire methodology relies on the idea that the human mind being created
according to the image and likeness of God offers the best place where the Creator can be
looked for and known.
Gerald Bonner remarks that the necessity of self-knowledge as a requisite for the
knowledge of God is implicit throughout the Confessions. However in Book X of the same
work Augustine will analyse in more depth the dialectic of these two inseparable kinds of
knowledge. The book opens with Augustine’s prayer that he may know God as he himself
is known by God: “May I know you, who knows me. May I “know as I also am known” (1
Cor. 13: 12)40. The desire for knowing God springs from the love for God, which pushes
the soul to search for its Creator. Looking for God in the visible and mutable things of
Creation and not finding him, Augustine turns to himself and discovers that he has a body
and a soul. As the soul and the mind are superior (melius)41 and govern the body, the search
for God is pursued within in a paradoxical climbing step by step in the depths of the soul
and leads to the “fields and vast palaces of memory”42. In his description of memory
Augustine follows Plato. All the ideas are already in memory and everything we learn does
not come from outside, instead it is a reminiscence or a discovery of what is already in the
self. Wondering at the power of his memory he understands that is beyond his capacity to
encompass the totality of what he is43. No matter how great the power of memory, in his
search for understanding himself and in knowing God the soul must leave behind all
mutability and continue to climb up at the command of the sweet light which is above:
I will transcend even this power which is called memory. I will rise beyond it to
move towards you, Sweet light. What are you saying to me? Here I am climbing up through
my mind towards you who are constant above me. I will pass beyond even that power of
mind which is called memory, desiring to reach you by the way through which you can be
reached and to be bonded to you by the way in which it is possible to be bonded.44
Therefore it is through an inward turn that the soul struggles to know both the self
and God. This method of searching for God within is a method of Neoplatonic inspiration,
applied by Augustine after discovering the Libri Platonici:
37 sol. I, ii, 7.
38 sol. II, 1,1: Deus semper idem, noverim me, noverim te. Oratum est.
39 sol. I, I, 4.: qui fecisti hominem ad imaginem et similitudinem tuam , quod qui se ipse novit
agnoscit.
40 conf. X, I, 1.
41 conf. X.vi, 9.
42 conf. X, viii, 12.
43 conf. X, viii, 15.
44 conf. X, xvii, 26: Transibo et hanc vim meam, quae memoria vocatur, transibo eam, ut pertendam
ad te, dulce lumen. Quid dicis mihi? Ecce ego ascendens per animum meum ad te, qui desuper mihi
manes, transibo et istam vim meam, quae memoria vocatur, volens te attingere, unde attingi potes, et
inhaerere tibi, unde inhaereri tibi potest .
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By the Platonic books I was admonished to return into myself. With you as my
guide I entered into my innermost citadel and was given the power to do so because you
had become my helper45.
Adopting the Plotinian technique, Augustine describes the itinerary of the soul to
God in three broad stages. Normally the ascent begins with a careful consideration of the
creation, which is followed by an inward movement into the depths of the soul and it ends
with a movement above the soul. In the pursuit of the knowledge of God, the soul follows
this itinerary and learns how to know itself first apparently, but at the highest level the two
kinds of knowledge are interchangeable. As Henry Chdwick has pointed out: “Like Plotinus
and Porphyry, Augustine understood the Delphic maxim “Know yourself” as the path to
knowing God; conversely, knowing God is the way to self knowledge.”46
The result of the interior turn in pursuing the knowledge of self and the knowledge
of God opens two new dimensions which are intimately connected: introversion and
ascension. Augustine considers God to be interior intimo meo et superior summo meo.47
The journey of the soul to God corresponds to this divine characteristic, taking the form of
introversion and ascension which are metaphysically equivalent48.
These themes are at the core of Richard’s teaching on the soul’s ascent to God. In
the last section of his treatise De duodecim Patriarchis, the Victorine portrays Joseph, the
first son of Jacob, the rational soul with Rachel, the reason and he claims that Joseph
represents the virtue of discretion or self-knowledge. Unlike Augustine, Richard considers
that Joseph or the self knowledge must know both the infirmities of the soul and of the
body:
This Joseph of ours ought to know fully- insofar as it is possible- the total state
and quality of the inner and outer person and to seek out skillfully and to investigate
carefully not only what sort he is but also even what sort he ought to be49.
The other son that Jacob receives from Rachel is called Beniamin and he
represents the knowledge of God. The intimate connection between self knowledge and the
knowledge of God is expressed through the brotherly relationship. Both Joseph and
Beniamin are the sons of Rachel. Joseph is born first because the self-knowledge is needed
in order to attain to the knowledge of God. This is the only possible way for the soul to see
God:
Beniamin is born long after Joseph because the soul that has not been practiced
over a long time and educated fully in knowledge of self is not raised up to knowledge of
God. In vain he raises the eye of the heart to see God when he is not yet prepared to see
himself. Let a person first learn to know his own invisible things before he presumes that he
is able to grasp at invisible divine things.50
45 conf. VII, x, 16: Et inde admonitus redire ad memet ipsum intravi in intima mea duce te et potui,
quoniam factus es adiutor meus.
46 Saint Augustine, Confessions, trans. Henry Chadwick (Oxford: Oxford University Press, 1991),
180, note 1.
47 conf. III, vi, 11.
48 Paul Henry, “Introduction. Plotinus’ Place in the History of Thought” in Plotinus The Enneads,
trans. by S. MacKenna (London, n.d.) xlv-xlviii.
49 De duodecim Patriarchis, LXX: Et ut totum breviter concludam, debet hic noster Joseph totum
interioris et exterioris hominis statum et habitum inquantum possibile est, plene cognoscere, nec
solum qualis sit, verum etiam qualis esse debeat subtiliter quaerere, diligenter investigare.
50 De duodecim Patriarchis, LXXI : Longe post Joseph Benjamin gignitur, quia animus qui in sui
cognitione diu exercitatus, pleneque eruditus non est, ad Dei cognitionem non sustollitur? Frustra
cordis oculum erigit ad videndum Deum, qui nondum idoneus est ad videndum seipsum. Prius discat
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After emphasizing the interconnection between the two types of knowledge by
means of personification, Richard introduces the Augustinian idea which connects self
knowledge with the description of human being created according to the image and likeness
of God. The rational soul considers itself the mirror which helps to see God since it was
created in the image and likeness of God and since it is the only created thing that was
entitled to this dignity. Richard is here in full agreement with Augustine, summarizing the
program of his magister’s De Trinitate.
The rational soul discovers without doubt that it is the foremost and principal
mirror for seeing God. For is the invisible things of God are seen, being understood by the
intellect by means of those things which have been made (Rom 1: 20), where, I ask, have
the traces of knowledge been found more clearly imprinted than in His image? We read and
we believe that regarding the soul, humans have been made in the likeness of God (Gen. 1:
26) and therefore as long as we walk by faith and not by sight (2 Cor. 5: 7) as long as we
still see by mirror and in an enigma (1 Cor. 13: 12) we cannot find, as I have said a mirror
more apt for imaginative vision of Him than the rational spirit51.
Richard continues his investigation of different types of knowledge with the
distinction between the knowledge of earthly things and the knowledge of the spiritual
things. Those who choose the latter ascend to high things52. The spiritual things refer both
to self and Creator. And Richard repeats what he has affirmed in previous chapters that:
“The first and principle thing for the soul that strives to ascend to the height of knowledge
must be the effort to know itself. The great height of knowledge is to know the self
perfectly”53.
Richard introduces the idea of ascension, representing the full self knowledge as it
were a high and great mountain54. Exactly like Augustine, Richard equates ascension with
introversion: “O man, learn to know; learn to think about yourself and you have ascended
to a high heart”55. In a passage from De Arca Mystica he develops this idea in the following
way:
Therefore just as we understand the supreme point of the mind by the peak of the
mountain, so we understand the innermost part of the human mind by the Holy of Holies.
But in the human soul the supreme point is undoubtedly the same as the innermost part and
the innermost part the same as the supreme point. And so we understand the same thing by
the peak of the mountain and the oracle of the tabernacle of the covenant56.
homo cognoscere invisibilia sua, quam praesumat posse apprehendere invisibilia divina. Prius est ut
cognoscas invisibilia spiritus tui, quam possis esse idoneus ad cognoscendum invisibilia De.i
51 De duodecim Patriarchis, LXXII : Praecipuum et principale speculum ad videndum Deum,
animus rationalis, absque dubio invenit seipsum. Si enim invisibilia Dei per ea quae facta sunt,
intellecta conspiciuntur, ubi, quaeso, quam in ejus imagine cognitionis vestigia expressius impressa,
reperiuntur? Hominem secundum animam ad Dei similitudinem factum et legimus, et credimus, et
idcirco quandiu per fidem, et non per speciem ambulamus, quandiu adhuc per speculum et in
aenigmate videmus , ad ejus, ut ita dixerim, imaginariam visionem aptius speculum, quam spiritum
rationalem invenire non possumus.
52 De duodecim Patriarchis, LXXV.
53 De duodecim Patriarchis, LXXV.
54 De duodecim Patriarchis, LXXV.
55 De duodecim Patriarchis, LXXV.
56 De Arca Mystica, IV, xxiii: Sicut ergo per verticem montis intelligimus mentis summum, sic per
sancta sanctorum intelligimus humanae mentis intimum. Sed in humano procul dubio animo idem est
summum quod intimum, et intimum quod summum. Idem itaque intelligimus per verticem montis et
per oraculum tabernaculi foederis.
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We have seen that the return to itself represents the entrance of the soul into the
first tabernacle. The second tabernacle, which shelters the Holy of Holies is reserved for the
highest kind of contemplation. This is the peak of the mountain and the innermost point of
the soul at the same time. This represents perfect self knowledge and fullness of knowledge
being symbolized by the cherubim. The etymological meaning of cherubim is “fullness of
knowledge”. In two early interpretations of the tabernacle, exposed in the Liber
exceptionum, one can already discern the link between ascension and introversion. In one of
his sermons in which Richard allegorically depicts the tabernacle of the Lord, that is the
church, he interprets the walls as the contemplatives, the roof as the actives, the altar as
Christ. This description of the tabernacle oddly enough does not project upwards but
downwards toward the earth. The reason for this, says Richard is that this is a spiritual
edifice and the rules of its construction do not obey the rules of building a material edifice.
In another sermon he equates even more explicitly the tabernacle of the Lord with the soul,
placing again Christ at the foundation of the tabernacle. According to this spiritual
architecture God or Christ dwells in the innermost part of the human soul, representing the
foundation which is accessible by means of action- the building of the roof- and
contemplation- the construction of the walls.
Richard will discuss again these themes especially in the Book III and Book IV of
his treatise De Arca mystica, dedicated to the different kinds of contemplation. According
to Richard there are six kinds of contemplation that can also form three groups depending
on the place where they happen: in imagination, in reason and in understanding. The first
two types are concerned with visible things and they can take place in imagination and
according to imagination only or in imagination but according to reason. The following two
types concern invisible things and take place in reason and according to imagination and in
reason but according to reason. Finally the highest kinds of contemplation take place in
understanding. The fifth kind of contemplation is above reason but not beyond reason. The
sixth kind of contemplation is above reason and contrary to reason. The former corresponds
to the understanding of God as unity, the latter deals with the understanding of God as unity
and trinity at the same time.
These six kinds of contemplation can also represent three broad stages in the
soul’s ascent to God, which present similarities with the threefold Neoplatonic pattern of
the soul’s return to the One, used by Augustine as well in his accounts of the experience of
God:
For in the first two stages we are instructed with regard to awareness of exterior
and corporeal things. In the middle stages of contemplation we are advanced with regard to
knowledge of invisible things and spiritual creatures. In the last two stages we are raised up
to the understanding of supercelestial and divine things57.
Richard begins by discussing the fourth type of contemplation “which is with
respect to incorporeal and invisible essences, namely angelic spirits and human spirits”.
The material of this contemplation is important for this is that noble creature created
according to the image and likeness of God. With the fourth type of contemplation we are
again in front of the problem of self knowledge. This contemplation represents the second
stage of the soul’s ascent to God when the soul turns inwardly in order to look for its
Creator. The self knowledge is considered the necessary exercise which leads the human
being to a real understanding of his condition and place in the order of creation and in
57 De Arca Mystica, IV, v: In duobus namque primis erudimur ad scientiam rerum exteriorum et
corporalium. In duobus autem mediis promovemur ad notitiam rerum invisibilium et spiritalium
creaturarum. In duobus novissimis sublevamur ad intelligentiam supercoelestium et divinorum.

89

relation with his Creator. Without reflection on his own spirit, the human being cannot
know anything properly. Without inward knowledge the spiritual things that are above the
soul cannot be examined:
Therefore if you prepare to examine thoroughly even the depths of God, examine
first all the depths of your own spirit. For indeed the heart of man is deep-nay, rather it is
perverse and inscrutable (Jer. 17: 9). Inscrutable yes, except perharps to one who is
spiritual.58
Therefore in order to ascend to the fourth contemplation, first the soul must return
to itself (prius redi ad te)59, or in other words, it must enter into the first tabernacle. The
second tabernacle is represented by the Holy of Holies and, as we have already seen, it
represents the peak of the mountain and at the same time the innermost part of the soul,
being reserved for the highest kind of contemplation. A person enters into the second
tabernacle when he goes beyond himself. When going beyond himself, surely a person is
elevated to God60.
The same wonder and amazement are to be found in the investigation of the self in
Richard like in the exploration of memory in the Confessions, Book X. Moreover, the
search for God in the depths of the souls seems to end with the discovery of memory,
depicted in images that go back to Augustine:
Then you will begin to be struck with amazement and to faint from excessive
wonder. So if you pay attention to the capacity of memory and its breadth, undoubtedly you
will discover what you ought to marvel at worthily. How great, I ask is that chamber of
such immense breadth, that comprehends, conceals and preserves so many substances of
things, so many forms of substances , so many kinds of things, so many species o kinds, so
many individuals of species- indeed so many particular natures, so many qualities, so many
quantities, actions and passions, conditions, positions and places of individuals during the
revolution of its extent of time, and after having preserved them for a long time, it brings
them forth in the midst of all? Think if you are able how great, how wide, how large, how
deep how high, those treasuries are that are able to collect from all sides and to preserve
without confusion so many treasures of knowledge and jewels of wisdom. Without doubt
the capacity of memory is marvelous, but the liveliness of understanding is no less
marvelous.61
The emphasis on self knowledge and interiority are a clear Augustinian legacy.
Richard could not have inherited this idea of introspective scrutiny from the Greek
ecclesiastical authors, whose mystical theology “has an atmosphere of objectivity”62. On
the contrary, this dimension of inwardness is characteristic for the Augustinian thought and
it was inherited by his western followers, Richard being just one of them.
The threefold scenario of the soul’s journey to God follows the main lines of the
Augustinian ascent, exposed in the Confessions and in his preaching. The soul is
admonished to turn from the external world to the inward self in a way that reminds us
again of Augustine (redi ad te) so that it ascends above itself in what Richard calls, like his

58 De Arca Mystica, III, viii: Si ergo et tu scrutari paras profunda Dei, scrutare prius profunda
spiritus tui. Profundum siquidem, imo et pravum est cor hominis et inscrutabile. Inscrutabile sane,
nisi ei forte qui spiritualis est.
59 De Arca Mystica, III, vi.
60 De Arca Mystica, III, vi.
61 De Arca Mystica, III, xxi.
62 Andrew Louth, The Origins of the Christian Mystical Tradition, (Oxford: Oxford University Press,
1981) 133.
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patristic master, excessus mentis or alienatio mentis.
Although Richard depended on Augustine’s authority, he does act by no means as
being enslaved by his master and in drawing upon Augustine’s writings he did more than
just to summarise his thought. This original 12th century writer integrates the bishop’s ideas
to his own teaching, sometimes following close his master, but most of the times without
hesitating to innovate creatively on the very solid patristic foundation provided by
Augustine’s thought and without hesitating to bring to completion ideas that were never
extensively or thoroughly discussed by his predecessor. In other words, Richard offers in
his writings a perfect example of how one succeeds to innovate creatively within the limits
of tradition.
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Кармен Анђела Цветковић
РЕИНТЕРПРЕТАЦИЈА АВГУСТИНА: САМО-САЗНАЊЕ И УНУТРАШЊОСТ
У УЧЕЊУ РИЧАРДА ОД СЕНТ-ВИКТОРА О УЗНОШЕЊУ ДУШЕ КА БОГУ
Скорије студије посвећене списима Ричарда од Сент-Виктора, стварају, по
мом мишљењу, вештачки јаз између Ричардових богословских дела у којима се може
видети Августинов утицај и његових расправа о духовности, у којима га мноштво
научника препознаје као следбеника Дионисија Ареопагита. Моја намера у овој
студији није у томе да порекнем утицај потоњег, колико да докажем да Ричардово
ослањање на Августина не може да се ограничи само на његове спекулативне списе.
Чланак доноси анализу Ричардових главних расправа о духовности, Дванаест
патријараха и Мистична барка у светлости августиновског учења о узношењу душе
ка Богу.
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ЈУСТИН ПОПОВИЋ И ОБНОВА ЛОГОЦЕНТРИЗМА
Апстракт: Постмодернизам је главна филозофска оријентација краја 20.
века на Западу. У тој оријентацији посебно место има филозофија деконструкције
логоцентризма француског филозофа Жака Дериде. Ова оријентација има корене у
ставу Фридриха Ничеа о распаду метафизике, односно у спознаји смрти Бога.
Супротно од ове ничеовске идеје, у другој половини 19. века јавила се
алтернативна идеја у мисли Достојевског о потреби очувања Бога у људском свету.
Нажалост, мисао Достојевског била је у совјетској Русији потиснута из
институционалних домена. Она је била сведена у уске релиогиозне, оквире или је
живела међу руским емигрантима у свету. Криза филозофске мисли Запада, с једне
стране, а с друге нарастао број следбеника Достојевског учинили су да филозофска
мисао руског писца поново дође у центар пажње.
Међу следбеницима Достојевског значајно место имају и двојица великих
српских писаца и мислилаца: владика Николај Велимировић, а посебно отац Јустин
Поповић.
Јустин Поповић (1894-1979) вероватно је највећи теолошки и филозофски
настављач идеја Достојевског. Филозофија и религија Достојевског била је тема
докторске дисертације (1923), коју је и касније разрађивао. Најпотпуније је то
учинио у књизи Светосавље као филозофија живота (1953). Супротно од токова
филозофске мисли Запада, која ће се најизразитије испољити у тези о
деконструкцији логоцентризма, Јустин је понудио концепцију која би се најкраће
могла дефинисати као обнова логоцентризма. Та обнова тиче се филозофије света,
прогреса, друштва, човека, просвете, културе, вредности и мерила, практично свега.
Кључне речи: Јустин Поповић, Николај Велимировић, Достојевски, Ниче;
логос, Бог (Логос), смрт Бога, деконструкција логоцентризма, обнова
логоцентризма.
Обнављање логоцентризма – то није нека пројекција која тек треба да се
оствари у будућности. Идеја логоцентризма није никад била одсутна из европске
мисли. Али је била скрајнута, потиснута.
Од две велике могућности које су човеку биле понуђене крајем 19. века:
једне коју је нудила Ничеова мисао, и друге коју је нудила мисао Достојевског,
задуго је била предоминантна оријентација која се наслања на Ничеа. Поготово је
тако било у Русији. Димитрије Калезић у студији Руска филозофија у 20. вијеку
(Филозофски годишњак, Бања Лука, бр. 2/2004) говори о једном броду који је, пред
победничким револуционарима, одвео из Русије највећу памет овога народа. Руски
мислиоци, настављачи Достојевског у емиграцији, мало ће коме нешто озбиљно
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значити. У Русији су њихова места заузели филозофи друге оријентације. А управо у
првој земљи социјализма остваривала се Ничеова идеја натчовека у виду и преко
култа личности. Мораће да прође време да се реконституише и потврди мисао
следбеника Достојевског. Имена које Калезић наглашено помиње су: Соловјов,
Лоски, Вјечеслав Иванов, Трубецки, Шестов, Флоровски, Булгаков, Карсавин,
Зјенковски, Берђајев. А то нису сви мислиоци које би требало имати у виду.
По оријентацији, по основним карактеристикама, овим руским мислиоцима
треба придружити и двојицу Срба: Николаја Велимировића и Јустина Поповића,
поготову овога другога. Николај је био више теолог и беседник; Јустин више теолог и
филозоф. И они спадају међу најзначајније настављаче Достојевског. Можда је
Јустин Поповић и стварно његов најзначајнији настављач. Осим израза
боготражитељи, за ове настављаче Достојевског одговарао би термин
истинотражитељи, још прецизније, трагаоци за логосом. Поготово би Јустина
Поповића требало схватити као логотражитеља.
Јустин Поповић као догађај
Млади богослов Благоје Поповић, родом из Врања, који је у монаштву добио
име Јустин, имао је срећу да га као талентованог младића за време Првог светског
рата српска влада пошаље у Русију на школовање. Због Октобарске револуције морао
је да оде из Русије. Послали су га, затим, у Енглеску, у Оксфорд. Тамо је урадио
докторску тезу. Али теза није била прихваћена: у тези је млади српски теолог одвећ
заступао истину православља, а оштро је критиковао римокатоличанство и
протестантизам. Исту тезу, под насловом Филозофија и религија Ф. М. Достојевског,
објавиће по повратку у Београд 1923. Докторираће 1926. у Атини, на грчком језику,
тезом о св. Максиму Исповеднику. Веома рано признат је као један од
најобразованијих српских теолога. Између два светска рата постао је професор
Теолошког факултета у Београду. У то време написао је Догматику у три књиге. Она
је једна од најцењенијих књига те врсте у хришћанском свету.
Други чин живота и делања оца Јустина Поповића сасвим је другачији од
првог. Нове комунистичке власти су га одмах уклониле са Теолошког факултета.
Професор Јустин Поповић се након тога настанио у једном од мање познатих
манастира у Србији, у манастиру Ћелије код Ваљева. У овом манастиру он је
проживео најплодније године свога рада. Овде је написао и своје животно дело:
Житије светих у 12 томова, за сваки месец у години. Ниједан хришћански народ
нема тако обимно дело о животима светаца.
Слава Јустина Поповића порасла је нарочито после његове смрти 1979.
године. Већ више година, манастир Ћелије издаје укупно дело Јустина Поповића у
две серије. Једну, у 12 књига, која је у целини двапут издата, чине поменута Житија
светих. Другу серију ("црвену") чине 30 књига. Међу њима су теолошка и
филозофска дела, дела која спадају у херменеутику светих јеванђеља, затим књиге
молитава, беседа и проповеди. Дело аве Јустина импресионира својим обимом. Има
познавалаца његовог дела који кажу да је ава Јустин "дарован српском народу". Нећу
погрешити ако кажем да је он једна од највећих личности у српској историји.
Јустин Поповић није самоникао. Он је израстао из дуге историје Српске
православне цркве, али и из српске културе. Бар један српски мислилац, кога
вероватно никад није цитирао, Божидар Кнежевић ипак је присутан у његовој мисли.
Ја сам код њега налазио и трагове мисли Лазе Костића.
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Ава Јустин је међу делатницима Српске православне цркве имао једног
великог претходника: св. владику Николаја Велимировића. Говорио је о њему као о
највећем Србину после Светог Саве. Николај и Јустин су две оделите личности, али
могу се схватити и као два чина једног истог догађаја. Њих је животна судбина
повезала. Манастир Ћелије налази се свега десетак километара од Лелића, родног
места владике Николаја, где је Владика подигао лепу цркву у спомен својих
родитеља, и где се чувају његове мошти после преноса из Америке. За владику
Николаја говори се да је један од највећих црквених писаца свих народа и времена.
Исто се већ говори и за његовог наследника Јустина. Први је већ проглашен за свеца;
питање је дана када ће бити канонизован и св. Јустин. Његов гроб, у Ћелијама,
одавно је постао место ходочашћа.
Владика Николај и Јустин Поповић баштиници су православне духовности
уопште, руске православне мисли Достојевског, а посебно српске светосавске
традиције. Владика је Достојевског настављао у списима о теодулу и свечовеку;
Јустин га је настављао у својој докторској тези, али и свуда касније, у својим
теолошким и филозофским делима.
Величина Јустиновог укупног дела не може се објаснити без истицања
доприноса сестринства манастира Ћелије. Ове врсне монахиње спознале су да међу
собом имају генија, или великог Божјег угодника, правог Богочовека. Схватиле су да
им је Богом одређено да омогуће да ава Јустин до краја испуни и доврхуни своје
дело. Игуманија Манастира мати Гликерија била је најближа помоћница великом
духовнику. Као што се Гете последњих година свога живота изражавао помоћу
младог Екермана, нешто слично се дешавало у односу Јустин – Гликерија: она му је
стварала неопходне услове да дело доврши. После његове смрти она се постарала да
се његово дело објави. Постала је, као и манастир, део великог догађаја који собом
представља живо дело Јустина Поповића.
Али и ава Јустин је благодатно деловао на личности које су га походиле и
помагао им на путу обожења. Међу младим теолозима четворици је поклонио
посебну пажњу. То су каснији митрополит црногорско-приморски Амфилохије,
епископ херцеговачки Атанасије, епископ рашко-призренски Артемије и епископ
новосадски и бачки Иринеј. Српска православна црква оснажена је делом аве
Јустина.
Јустин Поповић као писац, херменеутичар и филозоф
Јустин Поповић највише је познат као теолог. Његова Догматика, у три
књиге, незаобилазна је литература у богословским студијама. Млади богослови уче
се и на другим његовим делима. За црквену књижевност, па и за српску књижевност
уопште, нарочито су значајна његова житија светаца. Он је настављач велике
традиције старе српске житијне књижевности. Та књижевност се, после много
деценија сумњи и истраживања, све више сагледава и изван оквира унутарцрквене
употребе, као уметничка књижевност. Још се, нажалост, не практикује да се у
студијама књижевности уз највеће српске писце 20. века, као што су Бора Станковић,
Андрић, Црњански, Меша Селимовић, изучавају, као књижевне творевине, и
поједина дела владике Николаја и оца Јустина. Хвале је вредно уношење њихових
текстова у поједине антологије и њихова обрада у магистарским и другим радовима
младих научних радника на пољу проучавања књижевности.
Тридесетак година на Филозофском факултету у Новом Саду предавао сам
херменеутику (у другој терминологији – тумачење књижевних текстова). Та
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дисциплина је у нас била позната по представницима загребачке филолошке школе
(Шкреб, Флакер). Временом сам уочио да је ова школа само наставила немачку
интерпретацију текста. Затим сам схватио да се у нас на сличан начин херменеутиком
бавио још крајем 19. и почетком 20. века Богдан Поповић. А онда сам открио и да се
тим послом још пре њега бавио Никодим Милаш. У ствари, све је почело
Номоканоном Светог Саве, који је први српски херменеутичар којим се можемо
поносити. Најзад сам спознао да је врх српске (и не само српске) херменеутике
Јустин Поповић. Његова тумачења светих јеванђеља су ненадмашна.
Оца Јустина почео сам да примам претежно као филозофа. У филозофским
лексиконима, у прегледима српске филозофије, Јустин Поповић је, као филозоф,
маргинализован. Обично га представљају сасвим укратко, понегде га само помињу, а
негде ни толико. У мојој књизи Обнова логоцентризма, посвећеној филозофским
темама, чији је овај текст део, на Јустина Поповића гледа се превасходно као на
филозофа.
Филозофско дело Јустина Поповића
Јустин Поповић био је један од оснивача Српског филозофског друштва
(1936). То значи да је он себе сматрао и филозофом. У његовом огромном делу тешко
је издвојити оно што је превасходно филозофско од оног што је превасходно
теолошко. Па ипак, бар четири његове књиге могле би се издвојити као филозофске.
То су: прва његова докторска дисертација Филозофија и религија Ф. М. Достојевског
(1923), па иста та књига прерађена и објављена 1940. године под насловом:
Достојевски о Европи и Словенству, затим Светосавље као филозофија живота
(1953) и Филозофске урвине (1957). Књига Филозофске урвине, иако објављена 1957.
у иностранству, састављена је од текстова који су претежно настали и били
објављени између два светска рата. То значи да је она, фактички, друга по реду
филозофска књига Јустина Поповића. Тим редом вреди је и читати да би се уочио
развој његове мисли.
Две књиге Јустина Поповића, у чијим се насловима помиње Достојевски, у
ствари су једна иста књига, само прерађена и допуњена. Осим у књигама о
Достојевском, аутор је и у другим двема филозофским књигама говорио о сличним
идејама и износио сличне ставове. Синтеза његове укупне филозофске мисли јесте
Светосавље као филозофија живота. Читалац ће најбоље схватити овога филозофа
ако прочита све четири његове филозофске књиге. А ако би морао да бира једну, онда
би то била књига Светосавље: она чини сажетак укупне филозофске и теолошке
мисли Јустина Поповића.
У овој филозофској књижици Јустин Поповић је мисао светосавске
традиције, мисао Достојевског и властиту мисао представио као једну и означио ју је
као светосавље. Свети Сава је свакако појава старија од Достојевског. Сам Јустин
изникао је из светосавских корена. Својом књигом он је изразио јединствену
структуру ове оријентације мишљења.
Логос - окосница јединствa филозофске и теолошке мисли
Трагање за логосом, мишљење логосом, било је основа античке грчке
филозофске мисли. Логос је био и основна преокупација хришћанске теолошке
мисли. Те две мисли су се отуда преплитале. О томе сведочи и књига Драгољуба
Драгојловића Историја филозофске мисли у Срба епохе феудализма (1998).
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Неоплатонизам и неоаристотелизам смењивали су се у историји хришћанства. Био је
један тренутак кад су се хришћански Логос и филозофски логос нашли у пуном
јединству. То се десило у Хегеловом филозофском систему. Хегел је извориште свих
решења нашао у Апсолуту. Апсолут је Хегелова конструкција, а он је по садржају
нешто у основи исто као и Логос (односно Бог). Чувена је Хегелова реченица: "Све
умно је стварно; све стварно је умно". Та реченица карактеристична је за садржај
Хегелове филозофије. Њена је основна карактеристика – панлогизам.
Јустин Поповић се, колико сам запазио, нигде не позива на Хегела. Али он са
њим има нешто битно заједничко. То је Логос као основно полазиште. Обојица
полазе од тога основнога појма. Хегел је, упркос чињеници да полази од Логоса, увек
у основи филозоф. Јустин Поповић, иако полази од појма који је и теолошки и
филозофски, увек је у основи теолог. Ава Јустин, међутим, има и једну димензију
ретку код теолога. То је филозофска димензија.
Јустин Поповић сигурно је један од најдоследнијих панлогиста после Хегела.
Логос је, на још видљивији, истуренији начин истакнут у основи свих његових
решења.
То се нарочито јасно показује у његовој књизи Светосавље као филозофија
живота. Шест поглавља ове књиге имају ове наслове: Светосавска филозофија
света, Светосавска филозофија прогреса, Светосавска филозофија културе,
Светосавска филозофија друштва, Светосавска филозофија вредности и мерила,
Светосавска филозофија просвете.
У тим поглављима на систематски начин представљена је ауторова
логоцентричка концепција. Другим речима: представљен је систем решења са
заједничким полазиштем и исходиштем који су у Логосу.
Кључ свега је у логосу. Тако би се могла парафразирати основна мисао
Јустина Поповића изнета у поглављу Светосавље као филозофија света. Ова мисао,
без накнадне интерпретације, могла би се најбоље представити тако што би се из
текста издвојиле неке кључне реченице и донеле без коментара. На пример:
Сва наша знања о свету и човеку, сва наша пророковања о њима, сабирају се
у једно знање и пророштво. То знање, то пророштво гласи: овај видљиви свет стоји
и постоји на – невидљивостима, невидљивостима којима нема ни броја ни краја...
(2001:181)
... у овом видљивом свету најважније је оно што је невидљиво, неопипљиво,
несагледно. (182)
Све у свему: невидљиво је срце видљивог, језгро видљивог. Видљиво није
ништа друго до љуска око невидљивог. (183)
Значи: Све оно што је најглавније у човеку јесте невидљиво. И још: човек у
ствари живи оним што је невидљиво у њему. Када то невидљиво напусти човека,
онда тело умире. (184)
Будимо искрени: сва три света: и космос, и земља, и човек представљају
неке невидљиве силе, обучене у материју. (185)
Логика света? Има ли овај свет логику, свет у свим својим појединостима и
у својој свеобухватној целини? – Да, има: Бог Логос је једина логика света; у Логосу
је и логика, само у Логосу. То је за српску душу пронашао и утврдио он, наш први
филозоф, Растко. (188)
А то значи: све у свету, од анђела до црва, од сунца до атома, има свој логос
и своју логику, и то – божански логос и божанску логику; па још са овим неминовним
додатком: све у свету и постоји ради те божанске логосности и ради те божанске
личности. Без тога, свет је алогосно и алогично чудовиште. (188)
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Све зрачи Логосом, све је логосно и логично. Све има свој божански смисао,
божански циљ, божанску вредност, све - сем греха, сем зла. (188)
И свет је свет Логосом, и живот је живот Логосом. Логос је и у атому и у
васиони; од врха до дна – све је од Њега, све је у Њему, све је кроз Њега. (189)
Господо, ви сте осетили, прво начело светосавске филозофије свега јесте:
свет је богојављење. А друго, шта је друго начело? – Човек је богослужење.
Богојављење је природа света, а богослужење је циљ света. Кроз свет Бог јавља
себе. На богојављење човек одговара богослужењем. (191)
Овде изложена Јустинова концепција може се тумачити на два основна
начина: теолошки и филозофски. Филозоф би рекао да је он све у свету тумачио
логосом и помоћу логоса. Теолог би рекао да је он све у свету тумачио Богом.
Разлике између та два начина нису у дубинској, већ у површинској структури. Мени
је блиска и теолошка мисао аве Јустина. Радије се, међутим, опредељујем за њене
филозофске основе. Верујем да оне могу да буду добро примљене и од људи разних
конфесија. Филозофија, у том смислу, може да буде универзалнија од теологије.
Јустин Поповић је још био жив када сам ја бранио своју докторску
дисертацију Поетика Момчила Настасијевића (1974). У њој се помиње књига
Достојевски о Европи и Словенству (1940) и круг српских писаца који су настављали
духовну оријентацију Достојевског: Исидора Секулић, Милош Ђурић, Ксенија
Атанасијевић (разуме се, и Настасијевић, који се доводи у исти контекст). Тек после
рада на књизи о Настасијевићу, а нарочито почев од Методологије проучавања
књижевности (1985), логос ће постати моја опсесивна тема. Поједине моје реченице
о логосу из ове књиге подсећају на оне у књизи Филозофија светосавља за чије
постојање нисам знао (објављена је у Минхену 1953). Неке сличне могао сам
прочитати у навођеној књизи о Достојевском. Сличност се није јавила због
непосредног утицаја.
Проблем аутентичности и смрти
Проблем аутентичности и смрти спада у најзначајније филозофске проблеме
20. века. Тако кажу зналци савремене западне филозофије.
Јустин Поповић бавио се и тим проблемом; сасвим конкретно и прецизно
чинио је то у књизи Светосавље, у одељку Светосавска филозофија прогреса. На
сам проблем и на његова решења опет могу да укажу цитати из тога поглавља који
следе.
Рађајући се на свет, човек је од првог момента кандидат за смрт; и не само
то, него чим се роди – већ је осуђен на смрт. Утроба која нас рађа није друго до
рођена сестра гроба. Излазећи из мајчине утробе човек већ ступа на пут који води у
гроб. (193)
Кроз историју у човеку се изродило једно убеђење: ако у овом свету има ичег
неопходног, онда је то смрт. (194).
Је ли могућан, је ли логичан, је ли оправдан, је ли потребан прогрес у свету, у
коме је смрт – најнеодољивија неопходност? А то потезање значи: има ли смисла
овакав свет, овакав живот, овакав човек? (195)
Ако је смрт неопходност, онда људски живот нема смисла. (195)
Господо, суочите проблем смрти са ма којом филозофијом, старом или
новом. Гле, сва се логика свих филозофија слива у један принцип: категорије људског
мишљења доказују немогућност победе над смрћу: смрт је логична последица
трошности човековог бића, стога је смрт неизбежна неопходност... (196)
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Господо, вредност, праву вредност сваке науке, сваке филозофије, сваке
религије, сваке културе пронаћи ћете, ако их прочитате у контексту са смрћу. И
кроз науку, и кроз филозофију, и кроз многобројне религије човек покушава да победи
смрт, и никако не успева... (197-198)
Не варајмо себе: смрт је тријумф тираније и трагизма, и авај – пир ироније
и комизма... Јадно и комично је биће човек, кад му је суђено да живи у воденици
смрти... (198)
Несрећном и исмејаном бићу што се човек зове немогуће је, апсолутно
немогуће победити смрт. Шта онда? Има ли излаза? – Да, има. Оно што је
немогуће човеку, показало се могуће само једном бићу у свим световима. Коме? –
Богочовеку Христу. Богочовек Христос је победио смрт. Чиме? – Својим
васкрсењем. (198)
До васкрсења он је учио људе победи над смрћу, али је тек васкрсењем
победио смрт и дао људима силе да и они побеђују смрт и у души и у телу свом. (199)
Господо, васкрсење Богочовека Христа је преврат, први радикални преврат
и прва истинска револуција у историји човечанства. Оно је поделило историју на два
дела; у првом је владала девиза: смрт је неопходност; у другом почиње да влада
девиза: бесмртност је неопходност. (201)
Из факта васкрсења Христовог родила се филозофија васкрсења, која
непобитно показује и доказује да је неоходност: не – смрт, већ бесмртност; не
победа смрти већ победа над смрћу. (201)
Црква и није друго до непрекидно и бескрајно продужавање једног догађаја,
једног факта: васкрсења Христовог. (201)
Једини смисао људског постојања у овој вододелници смрти јесте лична
бесмртност сваког људског бића. (204)
"Шта је бесмртност?" пита велики хришћански филозоф Св. Исак Сирин, и
одговара: "Бесмртност је осећање Бога". Осећати Бога значи: осећати се
бесмртним. (204)
О, сужен је европски човек, феноменално сужен, и опатуљен, и смањен, и
сведен на разломак и одломак човека, јер је из њега истерано свако осећање
бескрајности и бесконачности. А без бесконачности може ли човек уопште
постојати; и ако може постојати, има ли смисла његово постојање? Зар без тог
осећања бесконачности није он – мртва ствар међу стварима и пролазна животиња
међу животињама? (205-206)
Ако нема бесмртности и вечнога живота ни у човеку ни око човека, онда је
за човека животињу сасвим природан и животињски морал; онда – да једемо и
пијемо, јер ћемо сутра умрети. (206)
Господо, према хуманистичком човеку и његовом прогресу стоји Христов
човек, светосавски човек са својим богочовечанским прогресом. Основно је начело
богочовечанског прогреса: човек је прави човек једино Богом, једино Богочовеком;
другим речима: човек је прави човек једино бесмртношћу, тј. савлађивањем свега
смртнога и сваке смртности, победом над смрћу. (207)
Богочовечански прогрес има свој богочовечански морал: у њему се сав
живот руководи и динамизира Богочовеком. (208)
За Св. Саву прогрес је ово: стећи Господа Христа, живети Њиме, у Њему, и
ради Њега, и на тај начин савладати грех и смрт у себи и у ближњима око себе.
(210)
На питање о аутентичности човека теолог Јустин Поповић има одговор:
стећи господа Христа, живети Њиме, у Њему и ради Њега.
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Али он има одговор и о човековом продужетку. Христ је, васкрсењем,
продужио да живи у вечности, тј. у оном свету. Такав продужетак човеку може да
нуди религија. Филозофија, међутим, може да укаже на чињеницу да сви можемо да
имамо продужетке и после смрти и да преко продужетака настављамо живот. Свој
живот настављамо преко деце, преко рођака, пријатеља, следбеника, народа којем
припадамо, преко човечанства. Што више таквих продужетака имамо, можемо да
кажемо да смо се на аутентичнији начин остварили.
Проблем отуђења и појам Богочовека
Марксистичка филозофија, која се јавила средином 19. века, довела је до
победе комунизма у низу земаља. Своју велику раширеност у 20. веку ова
филозофија дугује сигурно владавини социјализма-комунизма у тим земљама.
Марксистичка оријентација, и после распада источног блока, имала је и још има
присталице у разним деловима света. Један од одговора на питање зашто је та
оријентација била толико раширена, може се наћи у чињеници да је марксизам имао
значајну есхатолошку компоненту. Марксизам се, другим речима, бавио питањима
којима се бавила и хришћанска религија, али је на та питања давао другачије
одговоре. Ти одговори су, једно време, интелектуалној јавности могли да буду
занимљиви и привлачни.
Једну од најкраћих и најсликовитијих паралела хришћанства и Марксове
филозофије дао је Бертранд Расел у Историји западне филозофије. Учинио је то у
поглављу Философија и теологија св. Августина у одељку Божја држава. То је ово
место:
Јеврејски калуп за историју, прошлу и будућу, састоји се у снажном позиву
угњетенима и несрећнима свих времена. Свети Августин је овај калуп саобразио
хришћанству, Маркс социјализму. Да се разуме Марксова психологија, требало би
употребити следећи речник:
Јехова – дијалектички материјализам
Месија – Маркс
изабрани – пролетеријат
црква – комунистичка партија
долазак царства небеског – револуција
пакао – кажњавање капиталиста
миленијум – комунистичка заједница
Изрази на левој страни дају емоционални садржај израза на десној страни, и
баш та емоционална садржина, која је била блиска свима онима који су добили
хришћанско или јеврејско васпитање, учинила је вероватном Марксову есхатологију.
(1962:358)
Раселова Историја западне филозофије, писана за време Другог светског
рата, објављена је на енглеском 1948. године; на српском 1962. Само појединци су
тада били неомарксисти. Неомарксизам се јавља као оријентација тек пошто је
филозофија марксизма, у Стаљиново доба, била компромитована. Неомарксисти су у
Марксовој филозофији тежили да нађу "хуманистичко језгро", да истакну њену
антрополошку димензију. Један од главних центара неомарксистичке филозофије био
је у Југославији. Њено најважније гласило био је загребачки часопис Праксис (главни
уредници били су Гајо Петровић и Руди Супек). Сарадници Праксиса називани су
праксисовцима по имену овога часописа, а само име часописа дошло је отуда што су
ови неомарксисти сматрали да је за Маркса главна категорија пракса (праксис), а не
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одраз. Праксисовци су имали једну велику тему, којом су се бавили као главном
темом марксизма. То је проблем алијенације, односно отуђења. Та тема у Раселовој
Историји, у одељку о Марксу, није ни поменута, па самим тиме, преко ње, није ни
доведена у везу са хришћанством. Као један од главних проблема Марксове
филозофије, и ова тема мора се имати на уму. И она, другим речима, има свој адекват
у хришћанству. О теми отуђења праксисовци су често писали и расправљали. У
Филозофијском рјечнику (1965), који је рађен у редакцији Владимира Филиповића, о
проблему алијенације постоји једна од најопширнијих одредница (више од три
ступца) коју је писао Милан Кангрга. За представљање проблема биће довољно да се
наведе њен почетак, тј. три пасуса.
Alijenacija (lat. alienatus, fr. alienсe = ono što ne pripada sebi nego nekome ili
nečemu drugome), (psihol. i med.) mentalni poremećaj, duševna odsutnost, bolesno stanje.
Alijenacija (otuđenje, njem. Entfremdung, i samootuđenje, Selbstentfremdung)
jedan је od centralnih problema Marksove filozofije. Preuzet je od Hegela koji njime
određuje otuđenje ideje u prirodu, pa je priroda za nj "drugobitak ideje" (Anderssein der
Idee) pojam alijenacije preko Feuerbacha – koji ga kritički primenjuje na samu Hegelovu
filozofiju i antropologizira ga (u kritici kršćanstva i religije uopće, s osnovnom tezom da je
bog otuđeni vlastiti duh čovječјi) – ulazi u same temelje Marxove ontоlogijskoantropologijske koncepcije.
Budući da polazi od duha (ideje) kao osnovnog principa, za Hegela se pojmom
otuđenja utvrđuje upravo otuđenje samog duha (ili njegova najvišeg oblika, samosvijesti =
čovjeka) u stvar, u predmetnost. Stoga je opredmećenje duha (pomoću čovjekova rada) bilo
nužno u povjesti (kao prošlom, kao onom što se već zbilo) za konkretizaciju i samorazvitak
duha, ali se on iz te njegove spoljašnjosti i drugotnosti, iz tog oрredmećenja = otuđenja,
mora vratiti k sebi samome kao ono unutrašnje. Tako za Hegela ukidanje otuđenja znači
ukidanje predmetnosti, čime se onda čovjek smatra kao nepredmetno, spiritualističko biće.
И следећи одељци ове одреднице исто су овако садржајни и информативни.
Они се превасходно тичу интерпретације Марксовог схватања отуђења. Мора се,
међутим, обратити пажња на два става која се приписују Марксу. Један је: да он
избегава и критизира "сваки есенцијализам", а други је да он "поставља тежиште на
отуђење самога човјека, тј. његове бити...".
Изучавање Марксовог схватања отуђења, као и изучавање схватања
неомарксиста, посебан је проблем. Али и без тога изучавања, из саме ове одреднице
није тешко уочити несагласност става неомарксисте Кангрге, а) по којем човек има
неку бит (од које се отуђује, или која му се отуђује), и става б) да се, кад је у питању
човек, не прихвата никакав есенцијализам. Ако човек (Човек) има бит, суштину,
супстанцију, онда има и есенцију. А ако има есенцију (од које се отуђује, која му се
отуђује), онда не може сувисло да се говори о отуђивању без узимања у обзир
есенцијализма. Са оваквим полазним ставовима, разговори о отуђењу човековом
били су осуђени на јаловост. Неомарксисти су много говорили и писали о овој теми,
али су резултати углавном били мршави. Постмодернизам, који је последњих
деценија постао доминантна филозофска оријентација свуда, па и у бившим
социјалистичким земљама, одгурнуо је разговор о теми отуђења у страну.
Подсећање на Хегела поводом ове теме је сврсисходно. Хегел је говорио о
отуђењу, али није одбацивао есенцијализам. Мисао овога филозофа је
есенцијалистичка. Она је не само есенцијалистичка већ је и панлогистичка. Хегелов
систем не може се схватити без логоса који чини и његову есенцију. У основи
Хегеловог система је Логос, који он изједначава са Апсолутом, тј. са Апсолутним
духом. Самим тиме Хегел има нешто битно заједничко са хришћанском мишљу, па и
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мишљу српског теолога и филозофа Јустина Поповића, за чију мисао се такође у
пуној мери може говорити да је панлогистичка. Јер Јустин Поповић такође свој
филозофски и теолошки систем гради на Логосу. Он о логосу (Логосу) мисли и као
теолог и као филозоф; њега је отуда лако доводити у везу са филозофијама и
филозофима логистичких опредељења и темеља. Кад о Логосу говори као о Богу
Оцу, Богу Сину и Богу Светом Духу, он мисли као теолог. Његова и филозофска и
телошка мисао је логистичка. Догматика је највиши израз и домет логизма у
мишљењу. Широко познати немачки филозоф Хегел може помоћи да се Јустин
Поповић боље разуме и као филозоф и као теолог.
У својим књигама Хегел на више места говори о материјализацији духа, или
о одуховљењу материје, тј. о јединству супротног. Ево једног карактеристичног
места из његове Естетике:
Оно што човек, уплетен са свих страна у коначност, тражи у томе
погледу, то је регион неке више, супстанцијалне истине, у којој све супротности и
противречности коначнога могу да нађу своје крајње решење, а слобода своје пуно
задовољење. То је регион истине саме по себи, а не регион онога што је релативно
истинито. Највиша истина, истина као таква, јесте разрешење највише
супротности и највише противуречности. У њој супротност између слободе и
нужности, између духа и природе, знања и његовог предмета, између закона и
нагона, једном речју у њој супротност и противуречност, ма у којој се форми
појављивале, немају никакве вредности и никакве силе
као супротност и
противуречност. На основу ње види се да нити је слобода сама за се, то јест као
субјективна и независна од нужности, нешто апсолутно истинито, нити пак да се
нужности, изолованој за се, сме приписати истинитост. Обична свест, међутим, не
излази из ове супротности, те или очајава у противречности или је одбацује и
помаже се на неки други начин. (Естетика, I, 1959:145)
Хегел по правилу размишља о јединству противречног или супротног, или о
различитости и супротности у јединству. Другобитак настаје када се оствари
јединство у различитости. То се нарочито остварује у уметности. Тамо се остварује
јединство духовног и материјалног, субјективног и објективног, општег и
појединачног, слободе и нужности.
Јустин Поповић, и у својој филозофској, као и у теолошкој мисли, потпуно се
уклапа у смер оне дијалектичке мисли, која инсистира на супротностима и на
њиховом јединству. Дијалектичност те мисли садржана је у самом појму Логоса на
којој он гради свој теолошки и филозофски мисаони систем. Природа те мисли може
се и конкретно илустровати. То се посебно може учинити на примеру његовог
схватања Христове природе, које је Јустин изложио у другој књизи Догматике.
Сва божанска откривења о Исусу Христу сливају се у две истине. Прва је
истина: Исус Христос је истинити Бог, а друга: Исус Христос је истинити човек. И
ове две сливају се опет у једну и спасоносну истину: Исус Христос је истинити
Богочовeк. Не само Бог, нити само човек, већ Богочовек. Али, иако истинити Бог и
истинити човек, Исус Христос је ипак једно лице, не два. Иако су у њему две
природе, божанска и човечанска, Он ни у ком смислу не представља два посебна
лица већ једно једино, и то Божанско Лице, Лице Бога Логоса, који је у своју
Божанску Ипостас примио човечанску природу. По суштини својој божанска
природа и човечанска природа разликују се бескрајно и неизмерно. Али
богочовечанско чудо Личности Христове састоји се баш у томе, што су ове две
бесконачно различите природе сједињене Ипостасју Логоса у једно чудно и недељиво
јединство. И док у том чудесном ипостасном јединству разлика између божанске и
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човечанске природе остаје, ипак она није таква да би свака природа имала своје
посебно лице, од чега би се добила два оделита лица, два Христа, од којих би један
био Бог, а други човек. (Догматика, II, 2004: 97-98)
Хегелова дијалектика подразумевала је промене у постојању супротица. Те
промене Хегел је изразио ставом: теза, антитеза, синтеза. Са синтезом се, практично,
циклус промена завршава и може да почне нови. У дијалектичкој мисли Јустина
Поповића постоје супротице, али се процес не завршава. Његова дијалектичка мисао
ближа је мисли Лазе Костића о укрштају, него дијалектици Хегеловој. Лаза Костић
видео је укрштај супротица, али није им видео крај: видео је у укрштају највише
домете сусрета супротица.
Јустин Поповић није остављао много трагова о својој лектири мимо
теолошких оквира. Поређење са Хегелом и са Лазом Костићем отуда не можемо да
утемељимо позивањем на јасне цитате. Можемо само да се позивамо на сродност
идеја: дакле на нешто суштаствено, што може да карактерише мисао ове тројице
помињаних мислилаца.
По некој духовној инерцији, која раздваја теологију од филозофије, тешко ће
се ко усудити да Јустина Поповића доведе у везу са дијалектиком. Па ипак се и за
њега може казати да је био "скроз наскроз дијалектички дух", како је Предраг
Вукадиновић написао за Лазу Костића (у предговору Основном начелу, 1963:17). А да
је Јустин управо дијалектички мислио и објашњавао један од највећих проблема
хришћанске религије, саму личност Исуса Христа, то може да покаже и следећи
одељак из друге књиге Догматике. Овде ће бити наведен отприлике само пети део
двеју страница већег формата, које могу да репрезентују како дијалектичку мисао,
тако и херменеутику у прилазу једном од најсложенијих људских творевина: Новом
завету. Али и овако скраћен, овај одељак може да покаже природу мисли оца
Јустина. То је ово место:
Ако Он није био тело, нашто онда Марија? А ако није Бог, кога онда Гаврил
назива Господом? Ако није био тело, ко је онда лежао у јаслама? А ако није Бог, кога
су онда славили Анђели што су с неба сишли? Ако није био тело, ко је онда био
повијен у пелене? А ако није Бог, коме су се онда клањали пастири? Ако није био
тело, кога је онда обрезивао Јосиф? А ако није био Бог, у чију је онда славу звезда
ишла по небу? А ако није био тело, кога је онда Марија хранила својим млеком? А ако
није био Бог, коме су онда мудраци донели дарове? Ако није био тело, кога је онда
Симеон држао у наручју? А ако није био Бог, коме је он онда говорио: отпусти ме с
миром? Ако није био тело, кога је онда Јосиф узео и бежао у Египат? А ако није био
Бог, на коме се онда испунила реч: Из Египта дозвах сина свог? (О. 11, 1)? Ако није
био тело, кога је онда Јован крстио? (Догматика, II, 2004:148)
Наведени одломак тиче се једног теолошког проблема; он је сав представљен
у теолошкој терминологији. Укупна теолошка терминологија не мора да буде у пуној
мери различита од филозофске. У наведеној другој књизи Догматике има место које
Јустин Поповић цитира из једног значајног црквеног документа: из "такозваног
Атанасијевог символа". У њему се налазе и ови изрази, који се односе на природу
Христову: двојство у јединству и јединство у двојству (105). Те изразе
употребљавала је Аница Савић-Ребац у књизи Претплатонска еротологија да би
објаснила природу Ероса. Чињеница је да су истим својствима окарактерисани
Богочовек Христос и један особити грчки бог Ерос. Ерос је израз митске мисли код
Старих Грка. Он је и симбол нечега што се зове љубав. Израз: Бог је љубав (кад се
мисли на хришћанског Бога), има пуно смисла ако се доведе у везу са старогрчким
богом Еросом. И хришћански Бог је у својој природи Љубав, а то значи Ерос.
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Величина поменуте књиге Анице Савић-Ребац и у томе је што је у Еросу, у његовој
двојној природи видела претечу Хераклитовог Логоса. Хераклитовог Логоса нема
мимо тога да је јединство у двојству, двојство у јединству. А кад тако кажемо, сасвим
јасно испада да филозофска мисао Јустина Поповића не сеже само до Хегела. Она
сеже и до Хераклита, оца дијалектике, али и још дубље, до оног препочетног Логоса,
који је у основи Хераклитове дијалектике, а који је у суштини (по пореклу) Ерос, тј.
који је љубав. Ова веза није случајна и накнадна. У већ наведеној књизи Драгољуба
Драгојловића Историја филозофске мисли у Срба епохе феудализма (1998), Хераклит
је један од најчешће помињаних филозофа. И његова мисао је у основи хришћанске
филозофије.
Мисао Јустина Поповића је по природи таква да се може представити и
другом терминологијом, филозофском. Сам ава Јустин даје основе и за такво
представљање. Он не говори само о Богу и његовој тројној ипостаси; говори и о три
ипостаси Логоса. Овако изражен и представљен Логос, у мисаоном склопу Јустина
Поповића, који није само теолог већ и филозоф, има сличну функцију као и Хегелов
Апсолутни дух. Као што Хегел често говори о оваплоћењу духа, о материјализацији
духа, или о одуховљењу материје, тако и Јустин често говори о оваплоћењу Логоса,
посебно кад је у питању личност Христова. Теолог Јустин Поповић често је варирао
ставове о укрштају супротица: тј. о јединству двојства или о двојству у јединству.
Терминологија ближа или идентична са филозофском чини да је Јустинову мисао
релативно лако преводити на језик филозофије.
У двојству: Богочовек, оваплоћени Логос, очовечени Бог, обожени човек,
постоји једна компонента која је нематеријална, невидљива, духовна, и друга која је
супротно од тога: материјална, видљива, недуховна. На питање: која је од тих страна
важнија, одговор је јасан. За Јустина може да буде важнија само она нематеријална,
невидљива страна, она која је везана за сам Логос. Јустин се није двоумио око
човекове есенције. Он је сматрао да свака људска јединка има нешто божанско у
себи. То божанско, од јединке до јединке, нигде није једнако. Највише божанског
било је остварено у Богочовеку Христу, који је истовремено и Бог и човек. Христос у
пуној мери постоји и као једно и као друго; тј. као јединство двојства, односно као
укрштај супротица. Да има толико божанског у себи као што је имао Христ – то је
највиша мера којој сваки човек може да тежи. Неко ће, у тој тежњи, то постићи више,
неко мање; без те тежње нема разотуђења (дезалијенације). Тежња ка Христу као
идеалу треба да буде права људска тежња. Идеал је "бити Христ" - тако је писао
Момчило Настасијевић, писац из Јустиновог духовног круга.
Као и други нововековни филозофи, и Јустин Поповић бавио се проблемом
људске суштине. Тај проблем он је решавао на два међусобно повезана начина:
теолошки и филозофски. У његовом решењу истог проблема та два начина нису у
несагласју.
У теолошком смислу: људска суштина налази се у трансценденцији, тј. у
Богу. Човек, као физичко биће, дакле своју суштину има изван себе самог. Али тај
став не треба доследно тако схватити. Пошто је Бог створио све постојеће, у свему
постојећем налази се и божански удео. Људска суштина није, дакле, одвојена нити
може да буде одвојена од божанског, од логосног. Тек кад је Бог почео да бива
изгнан из људског света, кад је човек а не Бог (Логос) био проглашен за мерило свих
ствари, онда се и о Богу могло мислити као о трансценденцији (дакле, као о нечему
што постоји мимо човека). Од тада је, по Јустину, човек и кренуо на пут без Бога.
Јустин Поповић доследно Бога схвата као Логос. То се најбоље може
потврдити његовим тумачењем јеванђеља по Јовану, нарочито његовог чувеног
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почетка. По Јустиновом тумачењу почетка Јовановог Јеванђеља у почетку није била
Реч, већ је био Логос. Сви остали ставови подложни су томе основном. Тако је, у
духу Јустинових тумачења, редигован превод који је приредио Свети синод Српске
православне цркве. Логос, који је био у почетку, увек је присутан у свету, и увек
треба да буде присутан. (Одсуство логоса знак је патолошког.)
Јустин Поповић нигде се непосредно не бави проблемом отуђења на начин
на који су се бавили неомарксисти. Али он се тим проблемом бави на посредан
начин. Његови одговори су јасни и доследни; они проистичу из логике његове мисли.
Човек се отуђује када се отуђује од Бога. Другим речима: човека отуђују када га
отуђују од Бога. Или, у другој терминологији: човек се отуђује када се отуђује од
логоса. Кад се логосно у човеку потисне у име материјалних ствари, човек постаје
реификован, постварен. То је један од највидљивијих видова човековог отуђивања.
Али се човек отуђује и када се отуђи од Цркве, као тела Христовог, као сабрања
живих и мртвих с Богом.
Марксова филозофија, филозофија неомарксиста, не могући да реши питање
суштине човека, није могла да реши ни питање његове дезалијенације. Јустин
Поповић у књизи Светосавље као филозофија живота (1953) тај је проблем решавао
у духу (православног) хришћанства, његове традиције, али и европске логоцентричке
традиције. Религија има одређено место у човековом животу; људски проблеми, као
целина, не могу се решавати без религиозних проблема. Потпунија је она мисао која
филозофију и теологију доводи у склад и јединство, него мисао која било коју од тих
дисциплина игнорише. Јустин Поповић има предност над другим мислиоцима зато
што је био и теолог, али и филозоф, и што је основне проблеме обе те дисциплине
решавао на принципијелно исти начин.
Секуларна српска филозофија такође се огрешила о Јустина Поповића. И она
је његово дело игнорисала зато што га није познавала, нити хтела да га упозна. Данас
се о Јустину Поповићу говори као о једном од највећих мислилаца у православној
теологији свих времена и народа. Још нисмо спознали да у њему имамо једног од
највећих филозофа 20. века, не само српских.
Човекобог и Богочовек, хуманизам и логоцентризам
Као што је Ниче самом објавом смрти Бога учинио велику прекретницу у
филозофији, тако је и велики противник Ничеа, а следбеник Достојевског Јустин
Поповић донео прекретничку концепцију – да је човеку све кренуло наопако са
појавом хуманизма. Са појавом хуманизма, у први план је истакнут Човекобог: тј.
човек који има својства Бога.
Полазећи од појма Богочовека (тј. човека који има и треба да има божанско у
себи, као своје суштаство) Јустин Поповић је извео један од највећих преврата у
историји филозофије: довео је у питање и саму основу нове европске цивилизације:
идеју хуманизма.
Хуманизам се као идеја јавља при крају средњега века. Бог, који је дотле био
у центру човековог света, од тада постаје све више маргинализован. Нови европски
свет изграђен је на идеји хуманизма. На тим основама израсла је и ренесанса. Име
ренесанс подсећало је на поновно рађање старих античких вредности. Оно је
упућивало на повратак вредностима антрополошког периода у античкој грчкој
филозофији. За тај период карактеристична је она Протагорина максима: "Човек је
мерило свих ствари".
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У нововековној култури одгајан је став да су хуманизам и ренесанса донели
апсолутно позитивне вредности, насупрот оних, средњеовековних, мрачних, којима
су се супротставиле. Тај став, негован више векова, постао је предрасуда, тј. нешто од
чега се полази пре него што почне да се расуђује. Последњих неколико векова готово
све историје филозофије, сви речници филозофских термина прављени су у знаку
велике човекове победе над Богом.
Јустин Поповић се најдоследније супротставио таквом становишту. У
поглављу Светосавска филозофија културе он светосавску филозофију живота
супротставља оној хуманистичкој, која је довела до савременог европског човека и
каже:
На чему почива култура европског човека, а на чему култура светосавског
Богочовека?
Европска култура почива на човеку као на темељу. Човеком се исцрпљује
њен програм и њен циљ, њена средства и њена садржина. Хуманизам је њен главни
архитект. Сва је изграђена на софистичком принципу и критеријуму: човек је мера
свих ствари, видљивих и невидљивих, и то – европски човек. Он је врховни стваралац
и давалац вредности. Истина је оно што он прогласи за истину; смисао живота је
оно што он прогласи за смисао; добро и зло је оно што он прогласи за добро и зло.
Кратко и искрено речено: европски човек је себе прогласио за бога. (214)
Треба се ослободити Бога, - то је јавна или потајна чежња многих неимара
европске културе. Они на томе раде кроз хуманизам и ренесанс, кроз русовљевски
натурализам и разбарушени романтизам, кроз позитивизам и волунтаризам, кроз
парламентаризам и револуционизам. А смелији међу њима створили су лозинку:
треба убити Бога! Најзад је најдоследнији неимар и најискренији исповедник
европске културе – Ниче, са врха човекоманијске пирамиде егоизма, објавио вест:
"умро је Бог!" (217)
Пошто ни Бога ни бесмртности нема, онда је човеку ради самоодржања све допуштено. Допуштен је грех, допуштено зло, допуштен злочин.
Позитивистичка наука је објавила: све што бива – бива по природним законима.
(216)
Не чудите се! – грех не може постојати за човека, за кога не постоји Бог,
јер је грех – грех пред Богом. Ако Бога нема, онда – ни греха нема, ни зла нема, ни
злочина нема. (216)
Шта остаје од човека, када се из тела његовог извуче душа? – Леш. Шта од
Европе, када се из тела њеног извуче Бог? – Леш. Истерали су Бога из васионе, зар
није постала лешина? Шта је човек који пориче душу у себи и у свету око себе?
Ништа друго до – униформисана иловача, ходећи мртвачки сандук од иловаче. (218)
Финале је дирљиво тужан и потресно трагичан: човек – бездушна ствар
међу бездушним стварима. (219)
Зграда европске културе, зидана без Христа, мора се срушити, врло брзо
срушити, пророковао је видовити Достојевски пре 90 година, и сетни Гогољ пре 100
година... И на наше очи збивају се пророштва словенских пророка. (...) Настала је
свеопшта пометња: човек човека не разуме, душа душу не разуме, народ народ не
разуме. (223)
Таква је, у главним линијама својим, култура европског човека. А каква је
култура светосавског Богочовека? На чему почива она – Она почива на личности
Богочовека Христа. Бог је постао човек да би човека уздигао до Бога. То је почетак
и завршетак, између којих се креће православна светосавска култура. Њена је
девиза: Богочовек да буде у свему први, да буде све у свему. Не само Бог, нити само
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човек, већ Богочовек. (219)
Какав је циљ светосавске културе? Циљ је: да што више божанског
оствари у човеку и у свету око човека; другим речима: да оваплоти Бога у човеку и
свету. (220)
Огроман је регистар потреба које савремени човек жудно измишља. И ради
задовољења својих многобројних бесмислених потреба, људи су ову звезду Божију
претворили у кланицу. А човекољубиви Господ је давно открио оно што је "једино
потребно" сваком човеку и свему човечанству. Шта је то? – Богочовек Христос и
све што Он собом доноси: Божанска истина, Божанска правда, Божанска љубав,
Божанска доброта, Божанска светлост, Божанска бесмртност, Божанска
вечност и сва остала Божанска савршенства. (221-222)
Човек богочовечанске, светосавске културе никад није сам: кад мисли, он –
Христом мисли; кад дела, он – Христом дела; кад осећа, он – Христом осећа. Једном
речју: он непрестано живи Христом Богом. (222)
Коме ћемо ићи: европском човеку или светосавском Богочовеку? Пођемо ли
првом, претворићемо се у пролазног мољца; пођемо ли другом, претворићемо се у
бесмртног творца светосавске богочовечанске културе. (225)
Човече, sei stolz und glücklich – буди горд и срећан!, поручује европском
човеку завршитељ европске културе Ниче. Смырысь гордый человекъ! = смири се,
горди човече!, поручује словенском човеку апостол православне културе Достојевски.
Смири, се горди човече, смири се пред вечном Христовом истином и правдом! (226)
Филозофија Јустина Поповића има једну битну карактеристику. Она је
критика пута којим је човек кренуо од времена хуманизма. Такође, она је критика
филозофије која у први план истиче човека без логоса у себи. Истовремено, она је
пројекција обнове логоцентризма.
Израз хуманизам добио је у новом веку значење покрета за афирмацију
човека, насупрот његовој потиснутости у средњем веку. Крајњи домети те
оријентације у којој се човек представља као Човекобог показали су се у Ничеовој
концепцији натчовека. У тој концепцији конкретан човек сведен је на голу
егзистенцију. Линија Достојевски–Јустин истакла је другу визију Богочовека, тј.
човека са божанском искром (Његошев израз) у човеку. Та концепција је у правом
смислу хуманистичка.
На неки начин, и у филозофској мисли Јустина Поповића десио се ренесанс.
Као што је филозофија ренесансе обнављала нешто што је већ постојало у
антрополошком периоду античке Грчке, тако и филозофија Јустина Поповића
обнавља нешто што је већ постојало у европском средњем веку када је централно
место имао Бог, а не човек. Човек новог века васпитаван је тако да о средњем веку
има представу као о мрачном. Отуда ће са резервом примити идеју о било каквом
враћању нечему што је било карактеристично за средњи век. Идеја Јустина Поповића
лакше ће се прихватити ако се каже да је то, у ствари, мисао ренесансе. Та ренесанса
позива да се Бог врати у обезбожени свет; да се логос врати у односе међу људима;
да се логос врати у филозофију, у право, етику, естетику; да се крене у другом правцу
од оног у којем се човек нашао у 20. веку.
Светосавска филозофија друштва
Јустин Поповић је сва своја основна решења изводио из једног главног
појма, из појма Логоса. Тако је и сва решења која се тичу човека изводио из појма
Богочовека. На тој основи градио је и своју социјалну теорију, тј. теорију о људском
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друштву.
Логички се намеће закључак: ко реши проблем човека, решио је и проблем
друштва, сваког друштва, од најмалобројнијег до најмногобројнијег: од породице до
човечанства. (228)
Господо, не изгледа ли вам по овом еванђелском свезакону да Богочовек
решава идеално и реално и проблем човека и проблем човечанства, и проблем
личности и проблем друштва. (230)
Као што се из човека, логички и природно, извија и развија човечанство,
тако се из Богочовека, опет логички и природно, извија и развија богочовечанство.
(231)
Ви осећате, ја говорим о светосавској Цркви. Шта је њена суштина? –
Богочовек Христос. Отуда све што је светосавско има богочовечански карактер: и
сазнање, и осећање, и воља, и мишљење, и живот, и друштво. Бог је у свему на
првом месту, човек на другом; Бог води, човек је вођен; Бог ради, човек сарађује.
(232)
Православни су тиме православни што непрекидно имају ово осећање
богочовечанске саборности, загревајући га и чувајући га молитвом и смерношћу.
(233)
На европском Западу хришћанство се постепено претварало у хуманизам.
Дуго и напорно Богочовек је смањиван, преиначаван, сужаван, и најзад сведен на
човека: на непогрешног човека у Риму, и не мање непогрешног човека у Лондону и
Берлину. Тако је постао папизам, који од Христа узима све, и протестантизам, који
од човека тражи најмање, па често и ништа. (234)
Свођењем хришћанства, са свим његовим бескрајним истинама
богочовечанским, на човека, учињено је то, да је западно хришћанство претворено у
хуманизам. (235)
Каква трагична нелогичност: свуда присутном Богу и Господу Христу
постављати заменика! (235)
Но и ако догматизиран, западни хришћански хуманизам није могао не
задржати у себи све погубне противречности европског хуманизма, које су
једнодушне у једној жељи: у протеривању Богочовека са земље на небо. Јер је
хуманизму главно и најглавније да човек буде највиша вредност и највише мерило.
Човек, а не Богочовек. (236)
Излаз који Јустин види за човека као друштвено биће јесте: вратити Бога не
само у човека већ и у његове односе са другим људима; вратити га у друштвени
живот. У другој, нетеолошкој терминологији то значи: вратити логос у друштвени
живот, у породични живот, у непосредне и конкретне односе међу људима.
Светосавска филозофија вредности и мерила
Развијајући исти основни појам, појам Логоса, у конкретизовани појам
Богочовека, Јустин Поповић дограђује свој филозофско-теолошки систем: сасвим
јасно и конкретно одговара о проблемима вредности које човек има и којих треба да
се држи. При томе, он се држи једне традиције, традиције светосавског православља
и традиције платоновске филозофије (која је део те традиције).
У Јустиновом поступку дешава се нешто посебно. Он се стално позива на
светосавску традицију, а при томе не цитира ни једно једино место из дела Светог
Саве нити неког од његових блиских сарадника и настављача, као што су Доментијан
или Теодосије, на пример. Али то не значи да је његова интерпретација без ослонца.
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Мисао Светог Саве није се оваплоћивала само на вербалан начин. Она се
оваплоћивала и другачије: кроз дела која је оставио за собом, кроз традицију и
предање. Управо тако уграђену светосавску мисао отац Јустин оваплоћивао је
вербалним језиком. Понашао се, при томе, као настављач те мисли. Себи је, на
скроман начин, дозвољавао да артикулише ту мисао, да буде њен садашњи
интерпретант.
Такође, Јустин Поповић нигде не помиње Платона. Па ипак, може се казати
да је он и један од настављача метафизике коју је Платон артикулисао у својој
теорији идеја. Све идеје, по Платону, нису једнако вредне. Највреднија је она која се
зове Калон, а која се јавља у три вида: као идеја Добра, Истине и Лепоте.
Платонистичка филозофија ушла је у хришћанску традицију, нарочито у
православну. Један од главних њених настављача био је, према зналцима, апостол
Павле. Платонове три идеје филозоф Јустин Поповић везао је за Богочовека Христа.
Па ипак, он није мислио само као теолог већ и као филозоф: доследно је из једног
истог појма, појма личности Богочовека, изводио највише вредности. Његово
становиште можемо опет да најбоље изложимо цитирајући његове речи.
Страшно је рећи, али – хуманизам је у ствари највеће зло, првобитно зло
човеково. У име тог првобитног хуманизма човек је протерао Бога у натчовечанску
трансцендентност, и сав могао да потпуно обезбожи себе, да потпуно избаци из
себе боголике одлике свог духа; оне су остале да се и у његовом хуманизму појављују
у облику чежње за бескрајним прогресом, за бескрајним знањем, за бескрајним
усавршавањем, за бескрајним постојањем. Свесно и несвесно, у свима борбама које
човек води у своме хуманизму, он тежи да поврати себи изгубљену боголикост.
(244)
Кроз све своје хуманистичке носталгије човек у ствари вапије за –
Богочовеком. (...) Он једини утољава све глади боголиког бића људског: и глад за
бескрајним животом, и глад за бескрајном правдом, и глад за бескрајном истином, и
глад за бескрајним добром и глад за свима уопште божанским бескрајностима.
(244)
Човек, вођен Богочовеком, све своје нормира Богом, те тако достиже
идеално савршенство, и собом представља најидеалнију синтезу Божјег и човечјег,
духовног и вештаственог, овостраног и оностраног. (245)
Зар не видите, живот сваког човека посебно и свих људи скупа, само је увод,
припрема и предспрема за тај најсудбоноснији чин људске драме: Богооваплоћење?
Јер је смисао и циљ човека и свега рода људског: оваплотити Бога и све што је
Божје. (241)
Вечни живот се храни и одржава вечним добром, и вечном правдом, и
вечном истином, и вечном мудрошћу, и вечном светлошћу. И када је Спаситељ
објавио: "Ја сам живот", самим тим, Он је себи објавио и ово: ја сам Добро, ја сам
Правда, ја сам Истина, ја сам Мудрост, ја сам Светлост. Пошто је он све то у
исти мах, то је Он и највише мерило свега тога. Својом свесавршеном личношћу
безгрешни Богочовек представља у роду људском једини непогрешни критеријум и
живота, и добра, и правде, и истине, и мудрости, и светлости. Све у свему:
Богочовек је највиша и најсавршенија вредност, једина вечита вредност, а тиме и
због тога највиши и најсавршенији критеријум, једини вечити критеријум истине,
живота, правде, светлости, доброте и мудрости. (250).
Чим је Богочовек Христос постао за њега највиша вредност, он (Свети
Сава – П. М.) је ради Њега оставио све дотадашње највише вредности: и оца, и
мајку, и браћу, и отаџбину, и царство, и богатство, и у Њему нашао – шта? Све
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саме непролазне и вечне вредности: вечну божанску истину, вечну божанску Љубав,
вечну божанску Правду, вечну божанску Доброту, вечну божанску Мудрост; а сврх
свега: божанску бесмртност своју и живот вечни. Зато је, као и апостол Павле, све
остало сматрао за трице, само да Христа добије и да се нађе у њему. (251)
Овај одељак о вредностима и мерилима завршава се цитатом стихова из
народне песме Урош и Мрњавчевићи онима у којима мајка Јевросима заклиње сина
Марка да не говори ни по бабу ни по стричевима, већ по правди Бога истинога. На
етичку вредност тих стихова, пре Јустина Поповића, обратио је пажњу Лаза Костић у
делу Основи лепоте са посебним освртом на српске народне песме (1880). Та
народна песма је једна велика дискусија о вредностима. На Марка, као на судију о
томе коме ће припасти српско царство, покушава да утиче неколико претендената на
престо. Сви разлози које претенденти износе Марку јесу према људским мерилима.
Мајка Јевросима препоручује сину једино мерило: правду Бога истинога. И Костић и
Јустин разликовали су Божју правду од људске правде. Панкалиста Лаза Костић је
цео свој спис градио на идеји да је лепота (српских народних песама) саграђена на
логосу. Логос је затим протумачио као Основно начело, како се зове његова следећа
књига о истом. Јустин Поповић и Лаза Костић нису мислили на исти начин, нису се
изражавали исто. Лаза Костић, међутим, није био изван традиције у којој је мислио
Јустин Поповић.
Светосавска филозофија просвете
У првом пасусу поглавља које се горе помиње стоје ове реченице: "Човек је
нешто што треба усавршити и довршити. Стога је главни циљ просвете: усавршити и
довршити човека". (254). Човек се може усавршити и довршити помоћу просвете.
Одговор Јустина Поповића о овом питању је и кратак и јасан: "Човек се просвећује
Богом" (257). Он је у складу са његовим основним појмом: Богочовеком. У набрајању
"главних смерница и одлика светосавске филозофије", посебно је важна 4. тачка, у
којој се та просвета формулише овако: "Свака људска делатност: философија, наука,
занатство, земљорадња, уметност, просвета, култура, добија своју непролазну
вредност када се освети и осмисли Богочовеком" (264).
И Јустинова концепција просвете, дакле, замишљена је у складу са
логоцентризмом. У просвети као институцији која обликује човека треба
вратити/унети/успоставити логос; све што се у њој дешава, треба да буде у складу са
логосом.
Сва решења која је отац Јустин нудио у књизи Светосавље као филозофија
живота доследна су и једноставна. Кад човек схвати њихову логику, може лако да
схвати њихову филозофују и њихову теологију. Она се могу свести на став: треба
обновити затурени логос; вратити га на место које му припада.
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Petar Milosavljević
JUSTIN POPOVIĆ AND THE RENEWAL OF LOGOCENTRISM
Postmodernism is the principal philosophical orientation in the West in the end of
the 20th century. In this orientation, specifically important is the philosophy of
deconstruction of logocentrism by the French philosopher Jacques Derrida. This orientation
is based on the position of Friedrich Nietzsche on the dissolution of metaphysics, i.e. the
realization of the death of God.
Contrary to this Nietzschean idea, in the second half of the 19th century an
alternative idea emerged in the thought of Dostoyevsky – that of the need to preserve God
in the human world. Unfortunately, Dostoyevsky’s thought was suppressed from the
institutional domains in the Soviet Russia. It was reduced to narrow religious circles, or
lived among the Russian emigrants in the world. The crisis of the philosophical thought of
the West, on the one hand, and the growing number of Dostoyevsky’s followers on the
other, brought the philosophical thought of the Russian writer to the spotlight once again.
Among Dostoyevsky’s followers one finds two major Serbian writers and
thinkers: Bishop Nikolaj Velimirović, and particularly Father Justin Popović.
Justin Popović (1894 – 1979) is probably the most important theological and
philosophical successor of Dostoyevsky's ideas. Dostoyevsky's philosophy and religion was
the subject of his doctoral dissertation (1923), which he later elaborated on. The most
comprehensive such elaboration is given in the book The Code of St. Sava as the
Philosophy of Life (1953). Contrary to the currents in Western philosophical thought,
which would find their most acute actualization in the deconstruction of logocentrism
thesis, Justin offered a conception which could succinctly be defined as the renewal of
logocentrism. This renewal pertains to the philosophy of the world, progress, society, man,
education, culture, values and measures, indeed, practically everything.
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БОГОЧОВЕЧАНСКА ПРОСВЕТА
ПО АВВИ ЈУСТИНУ (ПОПОВИЋУ)1
Апстракт: Богомудро учење и благодатно мишљење авве Јустина
Поповића најснажније су отеловљени у Богочовеку – Господу Исусу Христу.
Обнављање образа Божијег, обасјавање прволика и боголике иконе Божје у човеку,
разоткривање и развој његове личности, отуда, по Авви, може дати само просвета
оваплоћена Богочовеком, као једином Вечном Божанском Светлошћу, Лепотом и
Добром.
Једини излаз из наше људске и светске таме јесте вера у “Истиниту
Светлост” - Богочовека Христа, и у животу по тој вери. Отуда: права вера у
Христа једина истински просветљује и просвећује. У њој је истинска просвета,
једина и јединствена, јер обасјава све путеве у Бесмртну Истину, у Бесмртну
Правду, у Бесмртну Љубав, и води тим путевима у Царство Небеско, у Царство
Божије. Ко је истински просвећен?, пита се Авва Јустин. Онај који живи истинском
вером Христовом. Јер живи истинитом, неугасивом, незалазном светлошћу, која
сваку ноћ претвара у дан, и сваку таму у видело.2
Кључне речи: богочовек, човек, богочовечанска просвета, светитељпросветитељ, светосавска просвета, богови по благодати
Просвета је само пројекција светости, зрачење светлости
Човек тежи за истинским, правим знањем о Богу, о себи, о свету, о животу, о
смрти, о истини, о правди, о добру, о злу, о ђаволу, о свему што је људском бићу
потребно да зна и у овом и у оном животу. Жеђ за знањем је човекова
егзистенцијална потреба, а могућност знања је опште својство сваког човека. Жеђ за
сазнавањем и усавршавањем потврђује да је човек несавршено и недовршено биће
које вапије за пуноћом постојања. Тражећи пуноћу, он признаје своје
несавршенство,3 а одговоре проналази кроз односе са светом око себе.
Авва Јустин (Поповић) пише о знању човековом: "Наше свеколико знање о
свету је као мала свећица, са свих страна опкољена бескрајном ноћи незнања. Та
наша свећица сасвим површински и површно обасјава и само наше људско биће, те
1 Делови истоименог магистарског рада одбрањеног на Православном богословском факултету
у Београду 11.1.2007. године, под менторством Високопреосвећеног Архиепископа цетињског
др Амфилохија Радовића.
2 ПБП, 186.
3 Митрополит Амфилохије, Основи православног васпитања, Св. Симеон Мироточиви,
Врњачка Бања 1993, 13.
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ми људи трагично мало видимо себе и језиво мало знамо себе, а камоли свет око
себе, у коме се крећу и живе и умиру милијарде и милијарде приметљивих и
неприметљивих бића.
Како, дакле, човек сазнаје? Општећи са другим бићима и светом око себе,
"човек их познаје, постаје једно са њима, остајући оно што јесте: непоновљива
другачијост."4 Општење је у природи самог знања, јер је и у природи бића и живота.
Човек има лични однос са вечним другим кроз општење, заједницу. Недруштвен
човек, тј. човек без другог, није човек.
Тражећи заједницу и општење, човек у ствари тражи лице другога. Лице је
откривење личности, њен светлосни знак, израз и одраз. Лице је чудесни одсјај
Божијег лика.5 Тако човек у лицу другога тражи - Бога. Заједништво, тј. општење
немогуће је без присуства другог. Немогућност гледања лица другог претвара
заједнички живот у паклени живот. Угашено лице другога неупоредиво је горе од
угашене свјетлости у мрклој ноћи.6
Само они људи који у себи имају Христове светлости, они који су срце своје
очистили том светлошћу, људи чистога срца виде Бога. "Ако они који су чистога срца
Бога виде, који их обасјава својом вјечном свјетлошћу, они виде и себе онакве какви
јесу и свијет око себе правим, истинским очима и оним унутарњим разумом којим их
Бог обдарује и задобијају оно знање које им даје сам Бог. Јер има једно знање које
даје наш ум и разум, а има друго знање из којег добијају сву ширину и сву дубину.
Ако та два знања која ми људи посједујемо буду утемељена на том знању - које је у
суштини богопознање, на свјетлости која сија са лица Божијег, Господ Бог нас
обасјава у Светој Тајни Крштења; када се крштавамо, ми се облачимо у ту свјетлост ми задобијамо и то знање и то Богопознање. Ту свјетлост запечаћује Дух Свети када
примамо свето миропомазање које утврђује ту свјетлост, да у нама не ишчезне, него
да увек буде у нама."7
Истинско, логосно, божанско знање о свему је у Богу Логосу. "То је прво и
основно знање сваког истински просвећеног човјека. Човјек који није стекао то
знање, он мало шта зна, он може да мисли да нешто зна... Прво и основно знање
истинског човјека, истински просвећеног човјека јесте да је крепост, снага, моћ, не у
коњима и коњици него у имену Господа Бога. Само онај који живот свој утемељи на
живоме Богу, који се својим умом и срцем и разумом и својим бићем дотакне тог
основног камена постојања имена Божијег, обасја име Божије, само тај је моћан и
снажан."8
У Христу су све ризнице знања и мудрости сакривене, јер је Он сама мудрост
и само знање - αυτοσοϕια γαρ εστι και αυτογνωσις. Једини Христос зна све.9 Авва
Јустин пише: Познање изнад свих познања, то је познање Христа: познањем Њега
прониче се у централну тајну светова, и кроз њу у све тајне мање и ниже. Јер
Христом, оваплоћеним Богом Логосом, даје се свима истинско познање, од оног
најосновнијег до оног најузвишенијег". "Према преважноме познању Христа Исуса
Господа" нашег "све" - τα παντα је остало "штета" и "трице" (ср. Флб. 3, 8).
Богочовек Христос је у нашем човечанском свету свесавршена пуноћа знања:
4 Исто, 22.
5 Исто, 160.
6 Исто.
7 Исто.
8 Митрополит Амфилохије, Свјетлост Христова просвјећује све, Бесједа из Бара, 1999.
9 Кол, 119.
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Свезнање и Свеблагодат, стога се хришћани "у свему - εν παντι обогаћују кроза Њ,
па "и у свакоме знању" - παση γνωσει.10
Знање је плод на светом дрвету еванђелских добродетељи. Сазревајући у
човеку, знање разлива у души истинско знање о Богу и твари. Свако знање које се не
корени у добродетељи и у Богу добродетељи - Господу Христу, није друго до лажно
знање, назовизнање, псевдознање. Отуда еванђелска заповест и благовест: "Клони се
лажно названога знања" - τις ψευδωνυμου γνωσεως (1 Тм. 6, 20).11
Постоје бројни појмови који означавају човекову тежњу за сазнавањем,
"уздизање лика човековог до мере узрастања и сједињења с Богом", за "очишћење
човека од греха, таме и незнања" или "ослобађање човека од несавршенства,
разоткривање и остваривање пуноте његовог лика". Најчешће се употребљавају
образовање, васпитање, веронаука, просвета. Ми ћемо покушати да објаснимо шта је
о појму просвете и просвећивања богомудро казивао Преподобни Авва Јустин
Ћелијски.
ПОЈАМ ПРОСВЕТЕ
Првобитно небитије човека означује се тмином небића. Предмети су
присутни у тами, али је због недостатка светлости њихова присутност "стравична
опасност која пријети и вреба: прогутани тамом, они постају присутно ништа или
"нешто" од кога се леде кости. У то се може претворити и ствар, и звјер, и свијет, и
човјек: мрак гута лик и замјењује радост његовог гледања - присутношћу безличног
чудовишта.12
Као што образовање значи увек ход од несавршенијег ка савршенијем,
односно "ка бољем напредовање" тако и просвећивање означава увек ход од таме ка
светлости (незнања ка знању). Ово потиче из урођене човекове потребе за
савршенством. Савршенство је основно својство божанског бића и отуда и у човеку
насушна потреба за њом. Сам настанак бића тако је утемељен и претпоставља
општење, биће настаје "одзивом" на призив стваралачког Логоса ("И рече Бог да буде
светлост и би светлост" - 1 Мојс. 1. 3). У божанској светлости види се и открива
унутарња светлост и смисао творевине и човека.13 "Ја сам светлост свету, ко иде за
мном неће ходати у тами него ће имати светлост живота." (Јн. 8, 12)
По учењу и искуству Богочовекове Цркве, Цркве Православне: најглавније је
- пронаћи лик Божји у човеку. Пронађеш ли то у човеку, пронашао си његову
непролазну вредност, његову апсолутност, његову незаменљивост, његову
бесмртност и вечност.
Просвећивање је тако откривање правог човековог лика (боголика) и његовог
вечног назначења у свету.
Авва пише: просвета је само пројекција светости, зрачење светлости.
Истинска просвећеност није друго до зрачење светлости. То нам казује и сама
етимологија српске речи: просвета, која долази од црквенословенске речи:
просвешћеније, а свјет значи светлост, те просвета значи просветљење... Да, просвета
у ствари значи просветљење, и то просветљење кроз освећење Духом Светим, Духом
10 1 Кор. 1, 5.
11 2 Кор, 356.
12 Исто, 160.
13 Исто, 16.
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Христовим, као Творцем, Носиоцем и Раздаваоцем светости и светлости.14
Просвећивати се може само од светлости и извора светлости, а то је вечни
Логос. Како је и написано у Светом писму: Који у Њега гледају, просветљују се (Пс.
35, 5), (Бог) зна што је у мраку и свјетлост код њега станује (Данило, 2, 22), Ако
сједим у мраку, Господ ће ми бити видјело (Михеј, 7, 8), Ја сам свјетлост свету, ко
иде за мном, неће ходити у тами, него ће имати светлост живота (Јн. 8, 12), Ја у
свијет дођох као свјетлост, да свако ко вјерује у мене не остане у тами (Јн. 12, 46).
Откривање правог човековог лика, односно његовог истинског назначења у
свету значи првенствено ослобађање човеково од власти греха, зла и таме незнања.
(Ко иде по тами, не зна куда иде - Јн. 12, 35) "Гријех помрачује зјеницу ока нашег,
помрачује душу нашу" и она не види, она лута у тами и помрчини незнања, незнања
Бога. Прво истинско знање, истински просвећеног човјека на овој земљи јесте знање
да је у Богу наша сила и наша снага и наша моћ. И да само они који су у Богу и са
Богом, они који се освећују и просвећују именом Божијим и заповијестима Божијим,
само ти људи знају зашто живе и знају смисао свога живота... И другу ствар коју нам
открива то знање, коју нам открива свјетлост Христова што просвећује све и сва,
јесте себепознање и познање своје огреховљености, свога безакоња".15
Знање, међутим, може бити и "извор моралног помрачења, а не само
просвећења". Знање дато огреховљеном уму и поквареном срцу постаје и претвара се
у отровно знање, које наместо да просвећује, помрачује, и на место да умањује, оно
све више и више умножава зло у свету.16
Тако, уколико човек темељи своје сазнање само на себи и себе поставља као
меру свих ствари, он тиме тежи првобитном небитију, тј. тминама свога небића. Авва
Јустин пише: "просвету без светости, просвету без освећења Духом Светим, просвету
без усавршења и довршења човека Богочовеком, просвету без Бога - измислила је
Европа у свом хуманистичком идолопоклонству... Тако и у просвети, главно је:
просветити човека и човечанство без Христа Бога. У том смеру хуманистичка
просвета се дала на стварање новог човека. План за тог човека је класично прост и
једноставан: у новом човеку не сме бити Христа нити ичег Христовог. И Европа се
дала на посао: почела је стварати човека без Бога, друштво без Бога, човечанство без
Бога".17
Путем вере човек се може окренути Богу, у коме му се даје могућност
бескрајног напредовања и узрастања. "Ми пјевамо непрестано: У свјетлости Твојој
видјећемо Свјетлост. То значи: у Духу Твом Светом и силом Његовом видјећемо свој
Прволик Логоса Твог, и радовати се у Њему вјечном радошћу - Теби и себи и свему
око себе. "18
Вером у светлост постаје се син светлости. Док свјетлост имате, вјерујте у
свјетлост, да будете синови свјетлости (Јн. 12, 36). У Светлости је Живот, и то
Живот непролазни и вечни. Светлост и Живот су синоними. И зато се каже: Устани
ти, који спаваш и васкрсни из мртвих и обасјаће те Христос (Еф. 5, 14). Живети у
ствари значи: светлети божанском Светлошћу. А оваплоћени и очовечени Бог Логос
14 Екумен, 107.
15 Свјетлост Христова просвјећује све, Бесједа Митрополита Амфилохија из Бара, 1999.
16 Митрополит Амфилохије, Основи православног васпитања, Св. Симеон Мироточиви,
Врњачка Бања 1993, 265.
17 Екумен, 108.
18 Митрополит Амфилохије, Основи православног васпитања, Св. Симеон Мироточиви,
Врњачка Бања 1993, 167.
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је у исто време и Светлост и Живот. Њиме Светлост светли и Живот живи. И још:
Њиме Светлост живи и Живот светли. Та истинита Светлост је учитељ човеку од
саме његове појаве на овај свет.19
Авва пита: "Ко је прави наставник, учитељ овога света? Само је Богочовек
савршени Учитељ савршеног учења. Зашто је Богочовек савршени Учитељ? Зато што
је донео живо учење. Своје савршено учење Он је посведочио, потврдио и објаснио
својим савршеним животом". Авва богомудро пише: "Господ Христос - једини
Васпитач овога света, а после Њега и крај Њега Пресвета Богомајка. Она је главна
Васпитачица рода људског. Показала је на Себи шта је савршено људско биће, и зато
- Она је пример и углед свима нама. Зато је Она наша Наставница, наша учитељица и
наша главна и вечна Васпитачица да нас води путевима Господњим; да нас води
путевима вршења заповести Господњих; да нас води из врлине у врлину, из једне
свете еванђелске врлине у другу свету еванђелску врлину, из вере у љубав, из љубави
у наду, из наде у молитву, из молитве у пост, из поста у милосрђе, милостивост и све
остале еванђелске свете врлине. Она је та Васпитачица, а за Њом, попут Ње, и сви
Светитељи Божји. Сви су они поновили Еванђеље Христово у себи, сви су они
испунили себе Божанским силама, попут Пресвете Богомајке Богородице. Зато су
они главни Васпитачи рода људског, главни Учитељи рода људског; непогрешиви
васпитачи који човека претварају у Светитеља, блудника и блудницу претварају у
Светитеље. То су главни Васпитачи наши - Светитељи Божији."20 Јер, они су
свјетлост свијету (Мт. 5, 14).
Прави христоносци су у исти мах и светлоносци. Они су светлост света, јер у
себи носе Господа Исуса. Они су божански просвећени, јер су богочовечански
просветљени. А зли људи су увек тамољупци, јер уживају у сластима тамотворца
греха. Зато и не воле Господа Исуса, који је Светлост, и тиме мука за њих и мучење.
То је Спаситељ објавио говорећи: Светлост дође на свет, и људима већма омиле
тама него Светлост, јер дела њихова беху зла. Јер сваки који зло чини, мрзи на
Светлост и не иде к Светлости, да не изобличе дела његова. (Јн. 3, 19-20)
Без светлости која разгони таму, човек не може разазнавати свет око себе. У
тами човек не може видети, јер око, физички орган кроз кога посматра свет, не може
видети без Сунца. Без Бога, Извора и Даваоца свих добара, Светлости која осветљава
свет, човек не може духовно гледати. "Гле, људска наука још не зна тајну ни физичке
светлости. А шта да се рече о духовној, божанској, Христовој светлости? Она је
нешто толико узвишено, толико недомисливо, толико несагледно, да је никакав ум
људски не може ни обухватити ни довољно испитати; у њу се може само веровати."21
Без могућности гледања човек у тами зар и постоји? Светлост Божанског
разума једини је извор знања, али и темељ људског постојања и делања. Светлошћу
Господа Христа истерујемо из себе све што је нечисто и прљаво. То је Његов пут, то
је његова педагогика, то је васпитање и просвећивање које је он оставио људскоме
роду.
Они који су се "укотвили у имену Божијем остају као свјетионик, као снага,
као моћ, као сила непобједива на којој се гради истински људски живот и истинско
људско знање". Јер не може се сакрити град кад на гори стоји, нити се ужиже
свјетиљка и меће под суд, него на свијећњак, те свијетли свима који су у кући. Тако
да се свијетли свјетлост ваша пред људима, да виде ваша добра дјела и прославе
19 Дог 2, 652, 653.
20 Б1, 393.
21 Евмат, 194.
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Оца вашега који је на небесима (Мт, 5, 14-16).
За српску просвету Светитељ је највећи Просветитељ. Само Светитељ може
бити Просветитељ, и нико други. Све је друго мрак. Све је друго тама и помрачина,
све осим Господа Христа.
"Наша просвета, ако нам не даје Живот Вечни, ужас је, страхота је! Чему
служи? Васпитава вукове!" громогласно проповеда Авва. Зато је Господ и дошао у
овај свет да нам да ту просвету, да нам да тај живот, да нам да ту величину да будемо
бесмртни, да победимо смрт. Побеђујемо смрт побеђујући у себи грех, побеђујући
све што је рђаво, све што је зло.22
То је свима нама велика тајна, тајна светога васпитања и светога
просвећивања. Казана нам је сва тајна ради чега је човек створен и шта треба од себе
да уради, зашто се човек рађа на овај свет и како се васпитава и просвећује. Да се
научи вечној и бесмртној еванђелској Истини, вечној и бесмртној еванђелској
Љубави, вечној и бесмртној еванђелској Правди, доброти, молитви, кротости,
смирености, нади. А то је оно што нам осигурава бесмртност и вечност. Само такво
васпитање и просвећивање је вечно, јер се тиме и ради тога живи и у овом земаљском
и у оном Небеском свету.
ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ БОГОЧОВЕЧАНСКЕ ПРОСВЕТЕ
Авва Јустин је читав живот посветио Богочовеку. Како пишу они који су га
познавали: његова омиљена тема била је Богочовек и обожење човека, а
интересовало га је само оно што је имало непосредне или посредне везе са овим
темама.
Све тајне Богочовека Христа, у суштини својој, своде се на тајну његове
Богочовечанске личности. Његово учење и није ништа друго до његова чудесна
Личност преведена у речи, уколико је могуће Непреводивог превести и Неизразивог
изразити.23 То важи и за тајну његовог учења. Узвишеност, божанственост,
непогрешивост, чудесност и чудотворност његовог учења долазе од његове
узвишене, божанствене, безгрешне, чудесне и чудотворне Личности. Спаситељ је
Богочовек; у томе је сва његова тајна, па и тајна његовог учења. Господ Христос је
Спаситељ тиме што је Богочовек, и његово учење је спасоносно тиме што је
богочовечанско.24 Својом свесавршеном личношћу безгрешни Богочовек представља
у роду људском једини непогрешиви критеријум и живота, и добра, и правде, и
истине, и мудрости, и светлости. И просвећивања богочовечанског.
Које су одлике просвете авве Јустина која на овај начин образује човека и
враћа му даровани прволик? Она је, дакле, у првом реду:
1. Богочовечанска. Основни садржај и смисао богочовечанске просвете по
Авви је унутрашњи преображај човека по Богочовеку и у Богочовеку.
Богочовечански начин живљења стога је највиши морални идеал, егзистенцијални
императив људског бића и основни стваралачки процес човековог живота. То је у
ствари богочовечанско изграђивање човека. Човеково просвећивање и
самоусавршавање имплантирањем и оваплоћивањем Богочовека у сопствено
живљење слободан је и бескрајан процес, истовремено личан и непоновљив.
22 Б1, 172.
23 Дог 2, 610.
24 Исто, 609.
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У Богочовечанској просвети само је један Учитељ: Богочовек Господ Исус
Христос. Сви остали, било да се уче или уче друге, у ствари су само ученици, и то
кроз цео живот до последњег дана.25 "У свему први": у свету, у животу, у души, у
срцу, у савести, у мислима, у намерама: свуда, у свему и свачему први. Јер се "све
кроза Њ и за Њ сазда". Није ли Он први у нашој души, она се руши; није ли Он први у
нашој савести, руши се наша савест; није ли Он први у нашем свету, руши се наш
свет и тоне у хаос, у страдања, у смрт.26 Он је темељ нашег бића, и стога темељ
нашег спасења, на коме се помоћу врлина назидавамо, и тако постижемо спасење
кроз обогочовечење (ср. 1 Кор. 3, 10-11).
Господ Христос, који је "лик Бога невидљивога" (Кол.1,15) и јесте оригинал
и Вечни Лик, по коме се ми обнављамо. По Њему и Њиме ми васпостављамо
боголикост наше душе. И не само васпостављамо него је и даље развијамо ка
бескрајном божанском савршенству - "док не достигнемо у човека савршена у меру
раста висине Христове" (Еф. 4, 13). Тако, то обнављање и није друго него наше
ухристовљење и охристовљење... То наше охристовљење, то наше охристоличење је
у исто време и стицање правог богопознања. У нашем човечанском свету једино
христопознање даје људима право и истинско богопознање. Ко у Христу не нађе
истинитог Бога и Господа, никада га нигде пронаћи неће ни у једном од постојећих
светова; и занавек ће остати бедни роб лажних богова и лажних познања и сазнања.27
2. Еванђелска. Улазак Еванђеља приликом Малог Входа на светој Литургији
означава и открива благу вест о живој присутности живога Бога и Његове живе речи
која преображава, препорађа и просвећује. Дошавши у наш земаљски свет, једини
истинити Бог и Господ Исус Христос донео нам је Собом васцело Еванђеље Божје.
Све што се с човеком збива, збива се по Еванђељу Божјем. Оно садржи сав домострој
људског спасења од греха, зла и ђавола, оно је план Божји о свету, о васцелом роду
људском и о свакоме од нас. У њему је назначено шта је добро, шта је зло, шта је
истина, лаж, правда, неправда, шта је Бог, а шта ђаво. Из огромне љубави према
човеку Бог му је дао дар слободног опредељења: за Бога или ђавола, за истину или
лаж, за рај или пакао, за царство Божје или за царство ђавоље. Све је пред човека
стављено, а избор зависи само од њега и од његове слободне воље. Уколико изабере
Бога, он је изабрао све што је бесмртно, вечно, божанско, праведно - добро. Уколико
изабере ђавола, он је изабрао таму греховну, зло, небожанско, противбожанско - зло
ђавоље. Од избора човековог зависи и грађење његове личности: за вечно добро или
за вечно зло. Тако се Еванђеље Господње појављује као темељ за устројавање
личности човекове.
Еванђелско правило за свакодневни живот по авви Јустину је: "све што год
чините речју или делом, све чините у име Господа Исуса, захваљујући Богу и Оцу
кроз њега". Тако божанском милостивошћу човек постаје читаво мало божанство.
Такав човек је - ходеће Еванђеље Божје, ходећа проповед о Богу. Јер, ко не ревнује у
еванђелском животу, како може бити свет? Јер само ревност освећује и просвећује.
3. Еклисијална. Богочовечанска просвета је саборна и саборнизирајућа. "Јер
благодатни живот у Цркви "са свима светима" уводи нас у надумно, натчовечанско,
натприродно познање. Чега? Божанске љубави Христове, изражене Његовим
богочовечанским домостројем спасења, Црквом Његовом, што је исто. Стварно, који
то ум људски и разум људски, и знање људско може познати, осазнати, пронићи
25 Исто, 192.
26 Кол, 105.
27 Кол, 142.
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пресвету тајну Цркве Спасове, која и није друго до сав Богочовек Христос у свима
Својим божанским и човечанским савршенствима и стварностима? Ум људски, у ма
каквој својој људској датости и стварности; разум људски, у ма каквој својој људској
датости и стварности, не може много ни захватити, а камоли обухватити безграничне
стварности Богочовечанског домостроја спасења, који је сав у тајанственом
Богочовечанском телу Цркве Христове. Ту је све сама тајна до тајне, и свака од њих
неизмерно и несагледно превазилази сваки ум и разум људски.28 Ако се хришћани
ичим хвале, они се хвале тим саборним светим животом, тим саборним светим умом,
тим саборним светим страдањем, том саборном светом савешћу, саборном светом
вером, саборном светом љубављу.29
Непрестаном молитвеношћу у Цркви као телу Господњем срце се људско
претвара у храм, у коме стално бораве божанске свете силе и савршенства, а у њима
и сам Господ. А такво срце, и такав живот у срцу, најбоље је васпитно средство наше
за сву браћу око нас. И најмудрији учитељ свему божанском. И најмудрији саветник
за све еванђелско, бесмртно, вечно. Молитвом се срце људско богато облагодати. А
благодат као божанска сила, увек је богочежњива и све мисли, и сва осећања вуче к
Богу... Непрекидна молитвеност стиче се саборном молитвеношћу Цркве... Људи
молитвеног расположења радосно један другог саветују и уче свему што је божанско,
бесмртно, еванђелско. Сваки је свакоме мили учитељ и саветник, јер се сваки
смирава пред сваким, сматрајући себе нижим од другога и поучавајући се његовим
еванђелским врлинама.30
До јединства вере и познања Христа (Еф. 4, 13) долази се, дакле, само у
заједници "са свима светима", само саборним животом "са свима светима", под
врховним руководством светих Апостола, Пророка, Еванђелиста, Пастира и
Учитеља. А њих најсветије води и руководи Дух Свети, од Педесетнице па надаље
кроза све векове до Страшнога Суда. А Дух Свети и јесте онај "један дух" у телу
Цркве (ср. Еф.4,4). У Њему је и од Њега је и “јединство вере и познања Сина
Божјега".31
4. Литургијска. Света Литургија укључује у себе сав наш свакидашњи
живот, обликујући га и обликујући у нама кроз то истински новог и препорођеног
човека, а нашу заједницу и заједничко живљење претварајући у заједницу Христове
љубави. На Литургији ми препознајемо сваког човека као свог вечног брата и сабрата
у Христу Богу једином човекољупцу. На Литургији нам се открива и даје Бог онакав
какав Он јесте и човек онакав какав он треба да буде."32 Отуда се у Свету Литургију
уводи, Светом Литургијом се непрестано образује и Светом Литургијом обасјава
тама незнања и остварује боговиђење и непрестано општење са живим Богом Богочовеком Господом Исусом Христом. Света Литургија "не само што васпитава и
просветљује него и пита, храни Хлебом живота.33 Свако просвећење може доћи само
из Свете Литургије, те отуда свако право образовање и васпитање мора бити
литургијско. Само онда када се васпитање врати Цркви и светој Литургији, када се
прожме њом, само тада сваки хришћанин и сваки човек уопште може постати
28 Ефес, 62.
29 2 Сол, 195.
30 Кол, 148.
31 ПБП, 171.
32 Митрополит Амфилохије, Основи православног васпитања, Св. Симеон Мироточиви,
Врњачка Бања 1993, 340.
33 Исто, 182.
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светлост свету.
5. Подвижничка. По Авви, богочовечанско схватање да човек живи Богом,
сарађује Богу и доживљује своју слободу као дар Божји, дар је дат човеку да помоћу
њега добровољно учествује у божанским савршенствима. Ту се слобода човекова
осећа и доживљава као богочовечански подвиг. На томе се и заснива еванђелско,
православно подвижништво. Сваки је хришћанин подвижник. Од нашег личног труда
и умножавања Божанских дарова Христових зависи и наше место у животворном
Богочовечанском телу Христовом - Цркви. Уколико човек више живи пуноћом
Христове благодати, утолико је и више дарова у њему, и утолико се више разливају
по њему, као по сутелеснику Христовом, Богочовечанске силе Цркве Христове, тела
Христова, силе које нас очишћују од свакога греха, освећују, обожују, обогочовечују.
Стога, како Авва пише, ако ревносним животом спереш нечистоту, која се наслагала
у твом срцу, опет ће засијати у теби боголика лепота.
6. Богочовечанска просвета је динамичко-активна. Хришћанство је жива
унутрашња духовна сила божанска, која преображава цело биће човеково изнутра ка
споља, и спасава га Спаситељем Христом од греха, смрти и ђавола. Тако је, по Авви,
наш живот људски или подвиг "ђавооваплоћења", или подвиг богооваплоћења: "Ја,
ти, ми сви оваплоћујемо у себи ђавола помоћу грехова и страсти, помоћу нашег
сластољубља и грехољубља; или оваплоћујемо у себи Бога и Господа Исуса Христа
помоћу светих тајни и светих врлина".34 Стога богочовечанска просвета не
подразумева пасивне посматраче. У овом процесу се активно учествује свим бићем.
Сваком човеку у овом процесу прилази се, како је Авва стално истицао, на голубијим
ногама, јер је душа вреднија од свег света. Овакво васпитање тражи слободне људе
који се свецелосно предају Христу Богу. Они пристају на преображај, промену
дотадашњег начина живота, преумљење и активно свакотренутно узрастање "у меру
раста висине Христове".
7. Бескрајна у напредовању. У Богочовеку и Богочовеком омогућено је и
загарантовано људској мисли бескрајно божанско усавршавање. Вера у Богочовека
Христа, то је по Авви бескрајно поверење у Њега: да Он има излазе за све људске
муке, да Он има одговоре за сва људска питања, да Он има утехе за сва људска
страдања. На такву веру засновану на потпуном поверењу у Христа, Христос
одговара својим поверењем: открива верујућем Себе, своје бескрајне тајне, своја
бескрајна савршенства, своја бескрајна божанска богатства, своје Царство Небеско. И
управо зато што је од Богочовека, богочовечанска просвета и показује да је изузетна
наука, којој се као божански бескрајној и безграничној човек мора стално учити
практикујући је непрестано. Али пошто је она по природи својој безгранична и
бесконачна, човек хришћанин мора јој се учити непрекидно, па ипак је сву не може
обухватити.
8. Сотириолошка. Ако неко учење не може да спасе човека од греха, смрти и
ђавола, онда оно није еванђеље, није благовест већ горковест. И не треба га примити,
па макар га проповедали анђели, а камоли "велики људи", "велики" научници,
философи, политичари,35 писао је Авва. И за људску мисао и за људско осећање, и за
људско сазнање, и за сав живот човеков, спасење је само једно: Богочовек Исус. Јер
Он, мудрошћу и љубављу водећи човеков живот кроз поноре бића и постојања,
неосетно претвара људску мисао у божанско и људско осећање у богоосећање, и
људско сазнање у богосазнање. "У самој ствари, процес човековог спасења није
34 Ефес, 64.
35 2Кор,417.
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друго до процес човековог саоваплоћења Господу Исусу, процес доживљавања
његовог богочовечанског живота као свог.36 Са Њим Свемилостивим настаје у нашем
свету "време милосно" и "дан спасења": милосно за свако људско биће, јер је роду
људском грануо незалазни дан спасења од греха, смрти и ђавола.37 А једино
спасењем од греха, смрти и ђавола, ми долазимо до истинског богопознања,
човекопознања и тварипознања.
9. Есхатолошка. Пошто људски живот има два краја: један од кога почиње, а
други којим се завршава, то је било неопходно да и Лекар нашег живота обухвати оба
наша краја, не само почетак него и завршетак. При сретању са Господом ми ћемо у
Онај дан жњети оно што смо за живота свога сејали. Отуда би сву животну силу
неопходну за овај Дан требало да црпимо из сталног идења пред Христом.
Свакодневног просвећивања Христом, у Христу и за Христа. Без тога немогуће је
хришћански живети; немогуће је без роптања носити страшни крст живота. Само
васкрслог Христа ради, хришћани кротко подносе муке и невоље сваки час имајући
свагда пред очима чудотворни лик Његов и верујући у своје лично васкрсење. Само
тако човек може осмислити своје страдање, може с трпљењем трчати у битку живота
која му је одређена. И очекивати незалазни дан Господњи.
10. Богочовечанска просвета је практично-теоријска. Срж и срце њено је
Света Литургија. Зато је просвећење и васпитање литургијско - пракса, али
истовремено и "богоопштење и боговиђење созерцање Божје тајне" (Видесмо
светлост истиниту, примисмо Духа небеснога). Теорија је дакле созерцање Тајне,
боговиђење, созерцање лица Божјег, које просвећује и од кога се човек просвећује.
Без боговиђења, односно без теорије, немогуће је у пракси остварити оно што се у
теорији созерцава. Без теорије, човек остаје заувек практично слеп, духовно слеп у
тмини необасјаној виђењем Лика Божјег." То се богопознање стиче држањем
заповести Божјих, творењем воље Божје, која је сва изражена у Христу и његовом
Еванђељу. Све је то практично и прагматично; све засновано на искуству, опиту,
емпирији. За све то даје нам силе Богочовек: оваплотивши се у човека, Он је показао
да је Бог оваплотљив у човеку, да су божанске силе оваплотљиве, остварљиве у
човеку и нашем човечанском свету.38
11. Богочовечанска просвета је покајничка. Нема истинског просвећења,
нема правог знања без покајања. Авва пише: а шта се од мене и од тебе тражи? Да ли
Бог тражи богатство од тебе и од мене? Да ли неку ученост? Ништа од тебе и мене не
тражи, до покајања, покајања мог и твог.39 Удружени заједно вера и покајање рађају
истински здравоумног човека, обасјаног и просвећеног вечном божанском
светлошћу.40 Душа која себе плугом покајања не пооре и не преоре, која ледину своје
душе не изоре и не прекопа и прокопа, семе божанске истине које Господ сеје по тој
души, сеје кроз Своје Апостоле, сеје кроз Своје Светитеље, сеје кроз Своје Еванђеље,
то семе падне на камен, на површину, не може да пусти жиле своје, пробије камен у
неосетљивости, камен окамењеног зла, камење којим се окамењује из навика, рђавих
навика.41 Јер најпре треба почупати коров, трње и пиревину са њиве душе наше, па
36 Дог 2, 620.
37 2 Кор, 347.
38 Ејов, 181.
39 Б2, 90.
40 Митрополит Амфилохије, Основи православног васпитања, Св. Симеон Мироточиви,
Врњачка Бања 1993, 147.
41 Б2,176.
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засејати по њој семе еванђелских небеских врлина. Онда ћемо свим бићем расти ка
небу и тражити "оно што је горе, где Христос седи с десне стране Бога".42
12. Она је молитвена - Авва је стално истицао да је тешко свакој мисли која
се не извије, преобрази у молитву... Јер, мисао је увек чиода; на њој се не може
стајати. Само молитва је камен станац, на којој могу сав стајати, и - опстати.43 Ни у
чему није тако потребна молитвена усредсређеност и будноћа као у раду око
очишћења ума. Пост је прво средство за очишћење ума, а истрајност у молитви чисти
ум, просветљује га и испуњује светлошћу истине. По Ави, молитва је орган помоћу
кога човек храни себе божанским истинама као храном. Без молитве је немогуће
спасење. То је основно новозаветно начело, дато од самог Спаситеља. "И што се
човек више моли Богу, све се осећа јачи од свакога зла, јачи од свакога греха, јачи од
свакога ђавола. А то долази отуда што кроз молитву човек све више расте у сваком
Божјем добру, у свакој Божјој Истини и Правди, и у свакој духовној радости. И ту му
радост, то блаженство, нико не може одузети ни у овом ни у оном свету. Стога је
православни човек стално разапет молитвама између земље и неба као дуга која
везује врх неба са понором земље. И док телом молитвено хода по тужном
мравињаку земаљском, он душом борави горе где Христос седи с десне стране Бога,
јер је живот његов сакривен с Христом у Богу".44
13. Богочовечанска просвета је сталнообразујућа - значи да се односи на све
узрасте и да је могуће остварити је у сваком трену човековог живота, од детета до
старца. Господ Исус Христос "јуче је и данас исти и вавек" (Јевр.13,8): Он је исти за
све људе свих времена, раздајући исте дарове и исте божанске силе свима који верују
у Њега. Божјем даривању нема краја, а човеку у усавршавању и образовању нема
починка.45 Ове поставке заснивају се на човековом несавршенству и његовој потреби
за савршенством, с једне стране, и на неисцрпности тајне Божије и Божијег
просвећења, с друге стране.46 Ово продужавање просвећивања и образовања по Лику
Божјем кроз векове и векове и из нараштаја у нараштај и чини живо Свето предање
Цркве, као Тела Господа Исуса Христа. То Свето предање увек изнова продужава се
кроз благодатни живот свих хришћана, у којима благодаћу Својом живи Господ Исус
Христос.
14. Светитељско-просветитељска. - Светост је истовремено и просвета,
просвећивање вечном Светлошћу. Отуда је и светитељство једино истинско
просветитељство, а светитељ, као целовита личност преображена и препорођена
вечним Знањем и вечном Истином - једини истински просветитељ.47 Просвета и
просветитељство без светости кратког су даха и још краћих домета, сведени на
плитку светлост природе и ума, заробљени солипсизмом и окованошћу собом.48
Стога су светитељи једини прави просветитељи, а освећење је једино право
просвећење.
42 Флп, 138.
43 Бг, 170.
44 Бг, 288.
45 Митрополит Амфилохије, Основи православног васпитања, Св. Симеон Мироточиви,
Врњачка Бања 1993, 191.
46 Исто, 1993, 191.
47 Митрополит Амфилохије, Основи православног васпитања, Св. Симеон Мироточиви,
Врњачка Бања 1993, 325.
48 Исто, 325.
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А шта је за нас Србе богочовечанска просвета? То је по Авви Јустину –
светосавска просвета. Богочовечанска просвета српског стила и искуства. Она је
једини циљ и једини начин просвећивања. А какав је циљ светосавске просвете? Циљ
је: да што више божанског унесе и оствари у човеку и у свету око човека. Отуда је
светосавска просвета непрекидно служење Христу Богу, непрекидно богослужење.49
Човек је велики једино Богом; - то је мото светосавске, богочовечанске
просвете. Без Бога, човек није друго до - седамдесет килограма крваве иловаче. Шта
су људи без Бога, ако не - гроб до гроба?50 Идеал и образац светосавске просвете
постигнут је у лику светог Саве, утемељивача карактера српске просвете. Авва
Јустин оставља човека да сам изабере свој пут на "вододелници култура" и одлучи за
кога ће се определити: човека без Бога, тј. човекобога, оличеног у култури и просвети
западне Европе, или православног светосавског Богочовека.
Просвета по Авви мора представљати пројекцију светости. Само човек који
је себе осветио може освећивати и друге. То је еванђелски пут који је Авва сматрао
једино могућим и једино исправним. Овакву просвету у којој су прави просветитељи
само светитељи, и овакву истину очувану једино у православљу Авва је
супротстављао западној, хуманистичкој просвети: "Јесте ли приметили како на нашу
православну душу не иде рационалистичко-схоластичка просвета римокатоличке и
протестантске Европе? То се тако јасно огледа у идејној и моралној пометености
већег дела наше интелигенције. Однарођена, она је изгубила православно осећање и
православну оријентацију у главним проблемима живота и смрти. Православно
осећање, православно сазнање хоће и признаје само светитеље за просветитеље, и
само светост за светлост.51
Пише даље Авва: Од просветитеља наш народ хоће и тражи најпре светост.
Не нађе ли је - нема просвете. Зар не осећате да је схватање просвете као светости
постало народним самоосећањем, које врло скоро може постати огњеним
самосазнањем, пуним бунта? И тај бунт већ тутњи кроз богомољачки покрет против
дерматичне, кожне, хаљинске, механичке, машинске просвете европске и хоће
светосавску просвету, која је сва еванђелска, сва Христова.52
Питање просвете и просвећивања нашег народа је, по Авви, питање нашег
идентитета, личног и националног. "То није питање само "демократских права" већ
питање исконског морала, старијег од сваке демократије, па и саме државе, питање
самог људског достојанства, које не сме бити у функцији никога и ничега, па ни у
функцији државе."53
Не тако давно из далеке пустиње Ћелијске упозоравао је Авва Јустин. Грмео,
преклињао и молио. Пророковао о времену које ће доћи и које је дошло, у коме смо
сада. Молио и плакао. Узалуд. Свака његова реч до у танчине остварила се, нажалост.
Данас српска савременост, па и просвета у њој, подсећа на Распетог Христа.54 Она је
49 Светосав, 65.
50 Исто, 69.
51 Урв, 107.
52 Исто, 129.
53 Митрополит Амфилохије, Питање повратка веронауке у школе, Светигора, 74, Видовдан
1998, 54.
54 А кад се народ, као целина, одрекне Богочовека, онда се његова историја претвара у
путовање кроз пакао и његове страхоте. И заиста, људи (и народи) на разне начине убијају
Сина Божјег у себи и у свету око себе, и његову имовину, његово наслеђе проглашују својим.
Учитељ убија у ученику Сина Божјег када га учи безверју; судија у оптуженоме када му суди
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само бледа сенка светосавске просвете какву је утемељио и устројио Отац наш свети
Сава. Само освећујући и просвећујући Богочовеком душе нашег рода могу се вратити
своме извору, своме боголику и светосавском лику дубоко запретеном и скривеном,
уништеном погубном "здраворазумском" просветом, на којој смо сви васпитавани.
Само богочовечанском просветом може се утицати на промену народне душе.
Крајње је време да се промени мерило: није човек мера свих ствари, већ
Богочовек; не треба мерити Вечност временом, већ време Вечношћу; не Богочовека
човеком, већ човека Богочовеком; не небо земљом, већ земљу небом; не ум божји
умом човечјим, већ умом Божјим ум човечји. Дух времена треба прилагођавати духу
Вечности, не обратно; дух човека треба прилагођавати духу Богочовека, не
обратно.55 То је богочовечанска = светосавска = косовска = јустиновска философија
вредности.
Слава је човека у спасењу Богочовеком. Зато хришћанин живи у вечној слави
Богочовековој. Овакав богочовечански живот почиње још овде на земљи.
Спасавајући себе богочовечанским подвизима, испуњавајући себе светим врлинама
кроз свете тајне, човек са спасењем добија у Христу и вечну славу, коју је Господ и
обећао онима који узму "Његов благи јарам" и који су Његови следбеници. Они
задобијају спасење кроз освећење Духом Светим, просвећују се и постају богољуди
по благодати, јер су на духовно-благодатни начин сједињени са Јединим Који им
може дати освећење, просвећење, обожење - Спасење: Спаситељем, Богочовеком,
Господом Исусом Христом.
Зато је Авва Јустин непрекидно европском хуманизму противстављао
Православље Богочовека. "Ми имамо одакле да црпимо узор својој личности, јер је
неокрњен лик Богочовека Христа сачуван у Православљу. У Православљу је и
садржај и пут и метод васпитања, у православном вековном искуству чувања лика
Христовог и живљења Њиме." Почетна је истина Православља: човек није ради
човека, већ ради Бога. Или потпуније: ради Богочовека. Зато ми у име човека
остајемо уз Богочовека. У Њему је једино могућа разумност човечијег бића, у Њему
једино могуће оправдање човечијег постојања. У ту истину стичу се све тајне неба и
земље, све вредности свих светова о којима човек може мислити, све радости свих
савршенстава која човек може постизати.56 Јер, сва божанска савршенства Он је снео
с неба на земљу. И не само снео него нас и научио, и дао нам благодатне силе да их
претварамо у свој живот, у своје мисли, у своја осећања, у своја дела. Отуда је наш
позив: оваплотити их у себи, и у свету око себе.57
Измучен земаљском трагиком, човек једино у Њему, свемилостивом Господу
Исусу, налази: Бога који може истински осмислити страдање, Утешитеља који може
истински утешити у свакој невољи и тузи, Заштитника који може истински
заштитити од сваког зла, Спаситеља који може истински спасти од смрти и греха,
Учитеља који може истински научити вечној Истини и Правди.58
не по правди; научник - у ђаку када тврди да је свет сам од себе постао; свештеник - у
парохијанима када живи - нееванђелски; државник - у поданицима када не управља по Божјим
законима; безбожник - када силом намеће своје безбожје; богоборац - када саблажњава просте
и наивне. (Евмат, 441)
55 Зен, 166.
56 Исто, 87.
57 Исто, 86.
58 Исто.
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Све што хоће да Богочовеково Еванђеље оствари у овом свету методама
овога света и методама царства овога света, није православно, већ значи робовање
трећем ђавољем искушењу. У ствари, борба за Богочовека је борба за човека. Не
хуманисти, већ људи православне богочовечанске вере и живота боре се за правог
човека, човека боголиког и христоликог... Ван Њега човек се претвара у привиђење, у
страшило, у бесмислицу. И место човека ви налазите отпатке човека, одломке човека,
огризине човека. Отуда је и право човештво једино у богочовештву. И нема другог
под небом.59 Отуда је смисао човека: испунити се Богочовеком, у телу Његовом Цркви Православној, преобразити се Њиме кроз благодатне подвиге, освемоћити се
Њиме силом Духа Светога, обесмртити се, обожити се, обогочовечити се. То је
смисао, прави смисао и васцелог рода људског. То и радост, једина радост у овом
свету безмерне туге и отровне горчине.60
Богочовечански пут и богочовечанска просвета једини је излаз за
православног и светосавског човека. Ту дилеме за богомудрог Авву Јустина
Ћелијског нема. Тип европског човека банкротирао је пред основним проблемима
живота; светосавски Богочовек решио их је све до једнога.
Судбина и назначење светосавске српске просвете је судбинска, духовна и
културна повезаност са Небеском Србијом, у којој се пред Престолом Творца моли
свети отац наш Сава... Авва Јустин пише: пријатељу, ти настављаш свето дело
светога Саве... када верујеш у Господа Христа, када Га љубиш, када Му се молиш,
када постиш, када чиниш милостињу, када љубиш непријатеље своје, када
благосиљаш оне који те куну, када добро чиниш онима који те мрзе, када се молиш
Богу за оне који те гоне. Радећи тако, ти прерађујеш себе у биће вечно и богочовечно,
јер кроз православне подвиге обесконачнујеш душу своју, побеђујеш простор и
време, и освећујеш себе.61
Православље иде богочовечанским путевима ка богочовечанском циљу
Господа Христа. Ти су путеви, како за појединца тако и за групе, тако и за народе,
тако и за човечанство - једни исти: благодатни подвизи православне вере, љубави,
наде, молитве, поста, милостивости, смирености, богољубља, братољубља, и ако има
још која добродетељ. Све оне бивају од Оца кроз Сина у Духу Светом.62
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59 Исто, 85.
60 Бг, 289.
61 Исто, 212.
62 Исто, 339.
63 У загради навода литературе дата је скраћеница.
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Nevenka Pjevač
EDUCATION IN THE IMAGE OF GOD-MAN ACCORDING
TO VENERABLE JUSTIN (POPOVIC)
What is the object of education in the image of God-man, according to venerable
Justin? It is God-man and man. Our Lord Jesus Christ reduces all his activity and teaching
to his God-man-like personality, explaining everything through it. This is why Christ’s
Orthodox Church reduces everything in Christianity – such as teaching, education, learning,
enlightening – to the image of Christ the God-man, its supreme value and most precious
token.
In Christ the God-man one finds the example of perfect cooperation between God
and man; in Him, man willingly, in perfection, collaborates with God in all things, from the
smallest to the biggest, and shows himself to be the first perfect and real man in the history
of the earth.
Venerable Justin’s pedagogy in the image of God-man is (therefore) a pedagogy of
love of man, a pedagogy dealing with the personality, a pedagogy without a system or
clichés, a pedagogy without an end, never complete, a pedagogy taken as life itself.
Venerable Justin’s pedagogy in the image of God-man, and his whole personality,
are based on the personal example of his encounter with the God-man and his testimonies
of this event. From this encounter he was able to build and paint his own icon, endowed by
God. And he kept praying to the Lord so he should be given the blessing to become a Godman in the image of God-man Christ. He wrote on this experience of his, leaving us
guidelines as to how we should become enlightened ourselves, dignified in God-man, and
turn ourselves into blessed people of God.
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ПРАВОСЛАВНА ВЕРА У БОГА И ВАСПИТАЊЕ
Aпстракт: У овом тексту размотрене су неке од темељних
специфичности које се тичу православне вере у Бога у области васпитања.
Савремена православна педагогија, оптерећена концептуалним, теоријскометодолошким проблемима који показују одударање од педагошког предања Цркве,
суочава се с потребом да изнова буду преиспитани основни ставови православних
хришћана о њиховим односима са децом. Текст представља једну од јединица
насталих из покушаја таквог преиспитивања.
Кључне речи: молитва, страх Божји, смирење, благодарност, промисао,
препуштање, подношење.
Ја сам хлеб живота (Јн 6. 35). Ја сам пут, истина и живот; нико не
долази Оцу осим кроз мене (Јн 14. 6). Без мене не можете чинити ништа (Јн 15.
5). Сјединити се са Христом, постати гранчица сједињена са лозом, бити храм
Светога Духа, постати синови, кћери, деца Божја, све оно што је означено као циљ
православног васпитања – зар није јасно да ништа од овога човек не може да
постигне својим напорима?1 Пуноћа и стварни смисао људског живота налази се у
његовој окренутости ка извору живота и бесмртности. Човек налази свој пут у односу
са Богом, у ослобађању од тиранске нужности природе и света. Пропадљиви човек
живи пуноћом истинитог живота када учествује у нествореном и непропадљивом
животу Бога2. Тајна живота је историјски откривена као тајна општења са Богом у
Литургији Цркве. По речима Амфилохија Радовића, човек тражи вечно присуство
Другог – присуство вечног Другог – као унутрашњу пуноћу себе самог. Тајна Хлеба
живота јесте тајна Христа, његовог вечног присуства и нашег крвног општења са
њим3.
Живи однос са Богом у православном васпитању огледа се не толико у
нечијој убеђености да Бог постоји и у придржавању одређених норми, колико у
човековој унутрашњој, умној посвећености. Молитвено осећање благодарења
проистиче из сазнања православних хришћана да је њихов живот, живот њихове
1 Види: А. Блум, Пред лицем Бога живога, Беседе и разговори о Божјој вери у човека и
човековом животу са Богом, Православна мисионарска школа при храму светог Александра
Невског, Београд 2004, стр. 138–139.
2 Г. Мандзаридис, В. Јулцис, И. Петру, Н. Дзумакас: Теме хришћанске етике, Каленић,
Крагујевац 2004, стр. 65.
3 Види: А. Радовић, Основи православног васпитања, Братство Светог Симеона Мироточивог,
Врњачка Бања 1993, стр. 162–165.
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деце, као и све што имају у животу и у односу са својом децом – Божји дар. У
окренутости душе Богу и усредсређености на Бога огледа се човеково стварно
духовно опредељење. Молитва у православном предању значи унутрашњи став,
свесност хођења у присуству и пред лицем Бога, подвиг сабрања и очишћења ума.
Стање нашег ума и чувство божанске благодати при сваком нашем делању говори о
нама као православним хришћанима и показује нас као такве. У том смислу, и
осећање Божјих судова у педагошком односу са децом највише говори о вери
православних родитеља. Молитва је огледало унутрашњег човековог стања и суд над
човековом душом – да ли је и у којој мери она посвећена Богу. Сталним понављањем,
молитва постаје навика да живимо у Божјем присуству, било где да се налазимо –
тврди Калист Вер.4 Она означава духовно стање прибраности и усредоточености, у
којем човеков ум ништа друго не тражи до Божје присуство. За разлику од
популарних новијих објашњења о молитви као ''разговору душе са Богом'', могуће је
сетити се прилично широких светоотачких одређења. Молитвом се, како то чини
преподобни Исак Сирин, може назвати свако стајање пред Богом у мисли, на делу и у
речима. И још: ''молитва је уклањање и пражњење мисли од свега овдашњег, и срце
које је своје погледе у потпуности окренуло ка будућем коме се нада''5. Амфилохије
Радовић наглашава да је молитвеност као унутрашње својство – оно по чему се
црквена методика разликује од сваке друге. Једино је молитвени подвиг у стању да
открије најскривеније дубине људског бића и да сабере све људске моћи у један
јединстени покрет ка вечноме6.
Монахиња Магдалина пише да смисао хришћанског васпитања ваља
тражити у узајамном односу који постоји између васпитања и Божјег промисла о
нашем спасењу. Због тога није довољно познавати дечју психологију, чак ни имати
танано осећање свог детета, уколико нема молитвеног призивања Божје благодати.
Молитва се у васпитању јавља као неопходност, како би се познала Божја воља и
препознало Божје надахнуће7. Бог не може да буде само ''помоћно средство'' у нашим
земаљским пословима и настојањима. Главни садржај молитве треба да остане само
стајање са Богом, сам сусрет са њим8. Зато и молитву у васпитању не треба схватати
као магију или рачунање са Богом. Молитва је изменила живот неких људи и њихове
деце – она може постати сила и надахнуће у животу верних нашег поколења.
4 К. Вер: Сила Имена, Исусова молитва у православној догматици, Угао Видеотехна, Вршац
1996, стр. 13–14.
5 Према: Енциклопедија православног духовног живота, стр. 226. А савремени светогорски
духовник о томе пише: ''Молитва, иако је по својој природи јединствена, јавља се у различитим
облицима, како се види у историји. Ова свеврлина описује се различитим називима, који увек
имају исто значење. Молитва је уопштени назив. У складу са својим циљем и начином на који
се исказује, назива се молитвена жеља, мољење, прозба, призив, па чак и вапај, ако је невоља
која је намеће тешка''. – Јосиф (Ватопедски): ''Светогорац одговара савременом
боготражитељу'', у: Светогорци обезбоженом свету, Православна мисионарска школа при
храму светог Александра Невског, Београд 2006, стр. 405.
6 Види: А. Радовић, ''Мисија Цркве и њена методика кроз векове'', у: Православна теологија,
Зборник студија и чланака, Богословски факултет СПЦ, Београд 1995, стр. 199.
7 Види: Магдалина, Васпитајте своје дете, Размишљање о деци у Православној цркви данас,
Светигора, Цетиње 1996, стр. 7–8.
8 И. Алфејев: ''О молитви'', у: Молитва – небески живот, Зборник текстова о молитви,
Православна мисионарска школа при храму светог Александра Невског, Београд 2003, стр.
305.
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Молитву можемо разумети као суштинску страну педагошких настојања. Сматра се
да је у православном васпитању боље прибегавати молитвама него испразним
размишљањима слабог људског разума, за која се углавном показује да су
неостварива9. Боље је вером и молитвом ослонити се на вољу свемогућег Бога, него –
несигурним схватањима и претпоставкама – на свој немоћни разум.
Савремени духовници једнако упућују на молитву у васпитању деце. По
речима старца Пајсија Светогорца, труд око деце ће дати боље резултате уколико
буде сједињен са молитвом10. А старац Епифаније истиче: ''За правилно хришћанско
васпитање потребно је: мало речи, много примера, а понајвише – молитве. Уместо
честог прекоревања и сталног саветовања – молитва. У забринутости због живота
који дете живи – молитва''11. Треба чешће говорити Богу о деци него ли деци о Богу –
понављају многи духовници нашег доба. ''Боље је преко тајне молитве тајно
упућивати реч срцима других него гласно њиховим ушима. Мајка треба да говори
Богу, а Бог ће говорити детету''12. Опште је сазнање православне педагогије: на
ближње јаче делује молитва за њихово добро него речи које им се упућују. Молитва
укључује у дело васпитања самог свемоћног Бога, који са својом творевином чини
оно што му је угодно.
''Страх Божји, смирење, пажење на себе и на Господа, неугасива ревност за
спасење, несажаљевање себе и слично – све то представља несумњиве знаке да је
душа жива и да је благодат Божја са њом'' – писао је свети Теофан Затворник13.
Непогрешиви показатељ истинитог молитвеног става при васпитању деце у Христу
јесте постојање страха Божјег. Страх Божји је у православном искуству последица
осећања Божјег присуства и узвишености, уједно са дубоком свешћу о сопственој
недостојности. Неизбежно је да страх Божји остави утицаја на човеков однос према
ближњима. Православна антропологија тврди да је страх Божји за човека позитивно,
ослобађајуће и надограђујуће осећање. Оно настаје као Божји дар и задобија се
молитвом, у сврху очишћења човека и његовог оспособљења за више стадијуме
љубави. Оци Цркве свагда су се трудили да подвуку разлику која постоји између
страха Божјег и земаљских страхова, али и између страха Божјег и почетне тескобе
неких верника – која значи страх од казне и вечних мука. Изгонивши овај други
страх напоље (види: 1Јн 4. 18), божанска љубав доводи верне до савршеног страха,
који чува оданост Божјој вољи. ''Страх Божји осећа онај ко је окусио сладост
пребивања са Богом, па стрепи да не отпадне од ње, да је не изгуби. Овим савршеним
страхом, који делује из љубави, изгони се почетни страх'', писао је чувени ава
Доротеј. ''Али до савршеног страха често се стиже путем првог, почетног страха од
вечне смрти''14.
9 Енциклопедија православног духовног живота, према делима светитеља Игнатија
Брјанчанинова, Православна мисионарска школа при храму светог Александра Невског,
Београд 2005, стр. 224–225.
10 Види: Д. Тацис, ''Када туђи бол постане свој'', у: Поуке божанствене љубави, Православна
мисионарска школа при храму светог Александра Невског, Београд 2006, стр. 73.
11 Живи људи живога Бога, Савремени грчки старци II, Православна мисионарска школа при
храму светог Александра Невског, Београд 1999, стр. 328–329.
12 Живот и поуке старца Порфирија Кавсокаливита, Беседа, Нови Сад 2005, стр. 426–427.
13 Свети Теофан Затворник: Речник хришћанског опитног живота, Православна мисионарска
школа при храму светог Александра Невског, Београд 2005, стр. 75.
14 Према: Енциклопедија православног духовног живота, стр. 511–512. Тескоба првог страха
на путу духовне борбе постепено се одмењује лакоћом и ослобађајућом силом страха Божјег.

133

Наш став у духовној борби мора бити позитиван а не негативан – истиче
Калист Вер. Уместо што покушавамо да испразнимо свој дух од зла, морамо га
испунити мишљу на добро. Молитва је пут да човек окрене и управи поглед у другом
смеру15. Ово сам вам казао да радост моја у вама остане и радост ваша да се
испуни – објашњавао је Господ Исус својим ученицима (Јн 15. 11). Када благодат
Светога Духа обитава у човеку, његово срце постаје спокојно и кротко тако да
доноси плодове: радости, мира, дуготрпљења, доброте, састрадања, љубави, смирења
и све остале. Тада душа тог човека задобија неизмерну радост – речи су старца
Максима Кавсокаливита16. Педагошко предање православног Истока једнодушно је у
сазнању да рђаве помисли ометају Божју благодат. Ниједан подвиг нема такву силу
какву има добра помисао. Од новијих српских духовника важност добрих помисли
нарочито је истицао старац Тадеј Витовнички. По њему, молитва значи ''имати добре
мисли'' – тада она доноси добар род. Потребно је сачувати унутрашњи мир по сваку
цену. Потребно је помирити се са свима унутра, у себи, и не мислити зла никоме17.
Уколико човек мислено измени себе, све ће се око њега изменити на мисленој
основи. У саветима о умном делању верних крију се неслућене и неиспитљиве
могућности православног васпитања.
Од живе вере рађа се потпуна покорност Богу, а од покорности Богу мир
помисли и спокојство срца – пише свети Игнатије. Борба са помислима које доносе
незадовољство, ма колико да су те помисли компликоване и запетљане, треба да буде
веома једноставна, као што је једноставна и сва хришћанска вера, по својој
једноставности приступачна сваком човеку, а по својој сили у стању да сваког човека
задовољи18. Оци Цркве саветују да себе треба држати у стању сталожености, тишине,
спокојства и сиромаштва духа, брижљиво се клонећи сваког стања које производи
узнемиреност нерава. Тек тада може се говорити о трезвеном расположењу,
погодном за васпитање у Христу. Оно се задобија постепено; стиче се дуго и
напорно; рађа се од навике да се пази на себе, да се бди, да се свака реч и свако дело
претходно промишља, да се пази на све своје помисли – да човек ни на који начин не
постане плен греха19. Само човеково опажање своје деце и ближњих зависи од
''Када се у Новом Завету говори о путу који води у Царство Небеско као уском и тегобном, то
се односи на почетни стадијум врлинског живљења, коме је својствена борба против
огреховљеног и помраченог стања човекове природе. За оне који су на том путу напредовали,
јарам заповести се открива као благ и бреме врлине лако (ср. Мт. 7. 13; 11. 30). – А. Радовић:
Основи православног васпитања, стр. 48.
15 К. Вер: Сила Имена, стр. 22.
16 Светогорски Старечник, Изреке светогорских стараца, Задужбина Светог манастира
Хиландара, Београд 2004, стр. 149. Слично је говорио и старац Порфирије Кавсокаливит:
''Онде где постоји љубав према Христу, ишчезава осећање усамљености. Уз Христа – ти си
миран, радостан, испуњен. Нема више меланхолије, ни притиска, ни немира, ни мрзовоље, ни
пакла''. – Живот и поуке старца Порфирија Кавсокаливита, стр. 220. ''Све препустимо вољи
Божјој. Што се више упињемо, то се испуњење наших жеља све више удаљује. Држимо се,
дакле, стрпљења, вере и спокојства у души. Све треба да се одвија једноставно, тихо и
неусиљено''. – Исто, стр. 256–257.
17 Види: Тадеј (Витовнички), Мир и радост у Духу Светом, Православна мисионарска школа
при храму светог Александра Невског, Београд 2003, стр. 301–303.
18 Енциклопедија православног духовног живота, према делима светитеља Игнатија
Брјанчанинова, стр. 381–382.
19 Исто, стр. 524. Један од начина описује свети Теофан Затворник: ''Убудуће постави себи као
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његовог духовног стања, постојећег духовног искуства, молитвене праксе и навика.
Поред искуства, овде велику улогу играју саме његове жеље и интересовања. Људи
добрим делом тумаче оно што виде у складу са својим очекивањима, а очекују оно
што им налаже тренутна мотивација. У томе се на још један начин огледа важност
позитивних мисли у васпитању. Већ у самом обраћању деци могу се препознати
очекивања одраслих, која, често и упркос њиховим намерама, играју веома значајну
педагошку улогу.
Свака помисао о својој деци и њиховом васпитању којој не претходи тишина
смирења не потиче од Бога. Наш Господ долази у тишини; све непријатељско бива са
пометњом и узнемирењем – говорио је свети Варсонуфије Велики20. Истина се у
православном искуству саопштава срцу човека тишином, спокојством, јасноћом,
миром, расположењем за покајање и удубљивање у себе, неверовањем себи и
утешном надом у Бога. Обмана се, чак и када стави маску добрих намера, препознаје
по узнемирењу које производи, по мраку, неодређености, променљивости,
маштарењу, или пак обмањује срце – доноси му лажно задовољство, опијеност собом
и некакву нејасну, мутну насладу21. Зато је у педагошкој пракси православних
хришћана неизмерно важно пазити на начин свог размишљања. Људи се у свему
руководе начином свог размишљања – то је њихова светлост, каже свети Игнатије.
Веома пажљиво треба да бдијемо над нашом светлошћу да не би постала тама, лажна
светлост, која ствари показује не на њиховим местима и у њиховом облику него једне
уместо других22. Преподобни оци православног Истока стално су позивали на борбу
са греховним помислима: претварати лукаве помисли у добре, а страсти које се на тај
начин откривају замењивати врлинама. Када се појави помисао и осећање
узнемирења, саветовали су они, корисно је присетити се силе вере и речи Господа,
који је забрањивао да се предајемо страху и тескоби, уверавајући нас својим
божанским обећањем да су нам код Бога и власи на глави избројане и да ништа не
може да нам се догоди без његовог промисла и допуштења. Сатана до нашег
последњег даха неће престати да сеје лукаве и нечисте помисли – говорио је
савремени грчки духовник Пајсије Светогорац. Не треба им придавати никакав
значај. Треба их пустити да пролећу мимо нас, као што птице лете кроз ваздух.
''Покренимо фабрику позитивних мисли'' – позивао је старац. ''Оно што дамо свом
уму, то ћемо и добити. Ако му дамо гвожђе, гвожђе ћемо и добити. Ако му дамо
злато, добићемо злато. Зло које видимо свагда ћемо претварати у добро. Све ћемо
гледати с простотом''23.
Прва позитивна мисао и прва тема православне педагогије морала би да буде
родитељска благодарност. Она је примарно осећање које потиче из вере у Бога – бити
захвалан Богу за то што имам децу, а потом и за то што имам управо ову децу, каква
су моја деца сада. Благосиљати Бога за своју децу треба да буде прва помисао,
оријентација и темељ свеукупног православно-педагошког делања. Познате су речи
светог Василија Великог из његове знамените Беседе о благодарности: ''Душа не
треба непрестано да гледа несрећу, нити да се препушта садашњим недаћама.
Напротив, она свој поглед треба да пренесе на сагледавање истинских добара.
закон – да никада никоме не исказујеш своје незадовољство''. – Свети Теофан Затворник:
Речник хришћанског опитног живота, стр. 75.
20 Према: Енциклопедија православног духовног живота, стр. 85.
21 Исто, стр. 92.
22 Исто, стр. 213.
23 Д. Тацис: ''Гостопримница под ведрим небом'', у: Поуке божанствене љубави, стр. 152.
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Уколико твој живот увек буде окренут Богу, увек ћеш и бити у стању да се радујеш,
док ће ти нада на награду олакшати животне недаће''24. Светогорски духовници
покушавају да донекле ублаже трагичну чињеницу помањкања родитељске
благодарности и ''сагледавања истинских добара'' у васпитању православних
хришћана савременог доба. На често исказивање брига, оптерећења и незадовољства
родитеља децом, они их строго подсећају на потребу да најпре благодаре за своју
децу као за Божји дар. Данас се чак и у атеистичком свету захвалност сматра веома
цењеном људском врлином. Православни хришћани су утолико пре позвани да живе
у духу славословља и благодарења. Највећи грех је неблагодарност, а највећи
грешник је неблагодаран човек25. Пракса благодарења била је честа тема у писмима
светог Игнатија. По његовим речима, благодарење треба изражавати једноставним
речима, пажљиво и често – све док не донесе умирење срцу26. ''Када човек благодари
Богу, у његово срце излива се утеха, од које се пак јавља жива вера у Бога. Од дејства
живе вере човек почиње да се предаје Божјој вољи и његовом вођству. Тад Божја
благодат осењује ум човека и његовим очима открива се величанствена перспектива
вечности, у којој земаљска настојања попримају своје тачне размере, тј. показују се
као безначајна''27. У својим односима са децом православни хришћани никада не би
требало да својом многобрижношћу заклањају ову перспективу.
Једна од најважнијих људских особина која обележава православну веру у
Бога и као таква оставља свој траг у православном васпитању јесте смирење.
Православно предање незамисливо је без сталних позива на напрегнуту пажњу према
себи, на испитивање својих поступака, присећање својих сагрешења и приношење
покајања Богу за њих. По речима светог Игнатија, ''смирење је једини жртвеник са
којег Бог прима молитвене жртве људи''28. У педагошком делању неопходно је
одрицати се себе, тј. не сматрати себе достојнима било каквог успеха него се увек и
одучно ослањати на Бога. О успесима не треба чак ни размишљати; треба се бринути
само о томе да се молитва обавља са пажњом. Људско настојање на којем год делу
без смирења не само да не доноси никакав плод него напротив: доноси духовну
штету – јер уводи у високо мишљење о себи и осуђивање ближњих. Смирење се
између осталог састоји у томе да за себе сматрамо да заслужујемо положај у којем се
налазимо, да заслужујемо да опхођење других према нама буде такво какво јесте, да
нисмо достојни ничег бољег ни вишег и да треба да се стрпљиво предајемо Божјој
вољи. У наше време Бог дарује спасење више посредством смирења него
посредством подвига – тврди свети Игнатије. ''Уз умножавање слабости подвиг је
данас нарочито опасан јер силно прети осудом и при томе захтева опитног
руководитеља, док смирење никада не пропада''29.
У духовном животу православних хришћана важе другачији критеријуми
напредовања. Човеково напредовање састоји се у смирењу. Онолико колико се неко
спушта до смирења, толико се узвисује у напредовању ка Богу30. Чак се ни
24 Свети Василије Велики: Беседе, Манастир Хиландар 2002, стр. 29.
25 Светогорски Старечник, стр. 156.
26 Види: Енциклопедија православног духовног живота, стр. 16.
27 Свети Игнатије (Брјанчанинов): Глас из вечности, Писма монасима и мирјанима о спасењу
душе, Православна мисионарска школа при храму светог Александра Невског, Београд 2003,
стр. 411.
28 Енциклопедија православног духовног живота, стр. 239.
29 Исто, стр. 476.
30 Види: Велики Старечник, Поуке пустињских отаца, Православна мисионарска школа при
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непрестано сећање на Бога у православном педагошком предању не сматра тако
великим колико навика да себе сматрамо горим од сваког створења. Сви свети
сматрали су себе недостојнима Бога: тиме су показали своје достојанство које се
састојало у смирењу. Сви који су варали себе сматрали су се достојнима Бога: тиме
су показали гордост и обману која је обузимала њихове душе. ''Ако имаш потребу да
беседиш са собом'', писао је свети Игнатије, ''немој да ласкаш себи, него се
самоукоревај. Горки лекови су нам корисни у нашем палом стању. Они који ласкају
себи већ су примили, овде на Земљи, своју плату – своју самообману, похвале и
љубав света непријатељски расположеног према Богу''31. Нарочито одлучно свети
Игнатије пише против раширене и уобичајене праксе самооправдавања, којој не би
смело да буде места у размишљању хришћанина. Христови ученици треба да се држе
и све посматрају са једном предрасудом: себе никада не оправдавати а друге никада
не осуђивати. Ово не значи пренебрегавање истине у односима између људи. До
потпуног и објективног виђења тајни људских срца и познања Божјих судова свакако
није могуће доћи. Одлука да не правдају себе помаже православним верницима да
сузбију највиши облик самообмане: високо мишљење о себи. Који не оправдавају
себе наћи ће душевни мир – слажу се учитељи Цркве. Они одбацују сваку
умишљеност, како би се утврдили на поузданом ослонцу смирења. Неукоревање себе
сматра се у православној педагогији главним узроком сваког узнемирења. Они који
прекоревају себе увек су у спокојству и никада се не узнемиравају, сматрајући
унапред да су заслужили сваку неугодност32. Поучавати друге људе, нарочито децу,
неоправдавању себе, није могуће ни на који други начин осим давањем властитог
примера.
Једно од својстава смирења јесте скривање својих врлина, па чак и самог
смирења, од очију других. Зато се у педагошком предању Цркве смирење строго
разликује од спољашњег самопонижавања на речима, које значи јавно показивање и
разметање својим смирењем. Оно управо води ка сујети, омета духовно напредовање
и доноси више штете него користи, како онима који то чине, тако и свима који се
налазе у заједништву са њима33.
храму светог Александра Невског, Београд 2004, стр. 302. Шта је смирење – тврди митрополит
Антоније Блум – ми то не знамо. Они који га поседују, не дефинишу га, а они који га немају,
мешају смирење са другим осећајима. ''Смирење је таква отвореност према Богу, такво
удивљење, такво умиљење... Ако свештеник овакво стање у себи развија не само у односу
према Богу него и према сваком човеку који долази ка њему, он може да постане духовник.
Наиме – тада се он себе неће ни сетити јер је сав прожет свештеним трепетом, љубављу,
страхом Божјим, ликовањем, и у свему томе нема никаквог места за сећање на себе. Нема више
места ни за сујету, ни за гордост, ни за ученост – јер то је тајна љубави''. – Књига о прелести и
лажном духовништву, стр. 23.
31 Енциклопедија православног духовног живота стр. 451.
32 ''Започињући са прекоревањем себе хотимице и на силу, ми на крају постижемо да
самоукоревање буде толико делотворно и убедљиво да помоћу њега подносимо не само
уобичајене невоље него чак и највеће несреће. За онога ко је узнапредовао у смирењу,
искушења немају више такву силину, него по мери њиховог напредовања постају лакша, чак и
када су сама по себи тежа. У мери напредовања душа јача и добија снагу да трпељиво подноси
све што се догађа (...) Корисно је осуђивати себе: то води ка смирењу'', закључује свети
Игнатије. ''Али строго пресуђивати себи је штетно: то човека гура у чамотињу и
раслабљеност''. – Енциклопедија православног духовног живота стр. 455.
33 Види: исто, стр. 477.
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Православно предање позива нас да одбацимо свако поступање руковођено
сопственим осећањима и да приморавамо себе да поступамо према Божјим
заповестима. Тиме задобијамо могућност да стекнемо она познања и осећања која су
својствена природи новог човека, обновљеног према прилици нашег Саздатеља и
Искупитеља34. Посматрано споља, одрицање од себе делује страшно. Када се човек,
међутим, одлучи да крене тим путем, осети лакоћу и слободу које су показатељи
истине. ''Одрицање, напуштање, остављање света један је од основних термина у
хришћанском монаштву, који означава странствовање не само што се тиче места и
одласка из света него одрицање од бриге о телу и свему што је земаљско. Без
унутрашњег одрицања не отвара се пут према Богу, макар се човек настанио у
потпуној пустињи''35. Одрећи се себе у православном тумачењу значи напустити и
свако очекивање од себе и свог труда. Веома погрешно поступају они који, налазећи
се под влашћу греха, захтевају много од себе. Превелико очекивање, које потиче од
неправилног схватања себе, доводи људе до изразите смушености увек када се
пројави грех који у њима иначе живи. Уместо тога, православно педагошко предање
упућује човека да храбро покрене себе на исправљање, чувајући при том душевни
мир. Стање спокојства не треба очекивати, чак ни прижељкивати пре времена. На
победе и поразе у духовној борби треба гледати једнако: храбро, хладнокрвно и
непристрасно. Спасење се налази у Богу, а не у људским делима и људском
васпитању. Оци Цркве нису тражили друго савршенство осим савршенства у
смирењу; нису тражили наду на спасење у било чему своме, него само у Христу36. У
православној педагогији одувек се сматрало да су неизменљивост и непогрешивост
својствене човеку будућег века, док људи на земљи треба великодушно да подносе
слабости људске природе – слабости ближњих, а такође и сопствене слабости.
Смирење је нов однос према свету и према самима себи, који се рађа од
туђиновања, тј. удаљавања од светских преокупација, од сиромаштва и од живота у
повучености37. Хришћани су људи који немају своја права, не размишљају о њима и
не позивају се на њих. Ниједан мртав човек их нема, а Божја деца су људи који су
34 Види: исто, стр. 452.
35 Велики Старечник, стр. 151.
36 Види: Енциклопедија православног духовног живота, према делима светитеља Игнатија
(Брјанчанинова), стр. 507–509. Никада се ни у чему не треба уздати у себе нити веровати себи
– поучавао је свети Никодим Светогорац. Човеку који жели да успе у духовном животу
неопходно је да упозна своју слабост. Не само кад човек падне у грех него и кад га сналазе
несреће и невоље, особито тешке и дуготрајне телесне болести, треба да зна да страда да би
дошао до самопознања, тј. до сазнања своје немоћи и да би стекао понизност. Зато Бог
допушта да наилазе на нас све врсте искушења од злог духа, и од људи и од наше повређене
природе... Увидевши после пада да су слаби, чуде се као да су доживели нешто неочекивано,
тугују и падају у малодушност, јер виде да су срушени идоли (они сами), на које су полагали
све наде. То се не догађа човеку који се узда једино у Бога и не очекује ништа добро од себе.
Иако је нека душа оптерећена гресима, иако је укаљана свим пороцима колико се само може
замислити, иако је предузимала све што је било у њеној моћи да се остави греха и обрати на
пут добра и то јој није ни најмање полазило за руком него је све дубље падала у грех, не мари
ништа. Главно је да не сме да слаби нада у Бога, него нека се бори са собом и својим
непријатељима. У том невидљивом рату не губи једино онај који се непрестано бори и нада у
Бога. – Види: Свети Никодим Светогорац, Невидљива борба, Епархија рашкопризренска,
Београд s.a., стр. 11–21.
37 Види: Свети Исак Сирин, ''Слова о молитви'', у: Молитва – небески живот стр. 69.
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мртви за своје ја. Јеванђеље узвишеног квалитета живота у доменима обожења
истовремено је и Јеванђеље крајњег смирења. То је књига радосне вести и призива
само због тога што указује на један јединствени начин подвижничког живота.
Пишући о хришћанском аскетизму у кључу савремене психологије, Јован
Корнаракис истиче: ''Хришћанин има само једну могућност да избегне непријатан
положај: да га прихвати и да буде послушан његовој егзистенцијалној поруци.
Послушање битисању не означава робовање и спутаност, него унутрашњу слободу и
способност самоограничења. Међутим, ту способност човек стиче уз помоћ духовне
оријентације, што се изражава духом тог најшире схваћеног послушања. Основни
оријентир аскетске свести је тежња ка остварењу искуства максиме: нисам ништа. Ја
сам онај који јесте, рекао је Бог у кризним моментима међуличних односа са
човеком. Човек у тој прилици може само са страхом да прошапне: Ја сам прах и
пепео, нисам ништа''38. Јер ако ко мисли да је нешто, а није ништа, вара самога себе
(Гал. 6. 3). Шта сам ја? Ништа! По благодати Божјој јесам што јесам (1Кор. 15. 10)
– понављао је свети апостол Павле. Корнаракис даље пише о аскетском нихилизму
православних хришћана, који надраста оријентацију филозофског егзистенцијализма
изражену у максими: Бити, а не имати. Нихилистичка самосвест човека у
светоотачком предању огледа се у његовом доживљају себе када је насамо, односно
када созерцава своје ја, као најнижег и најгорег од свих људи. Друга последица
огледа се у томе да му виђење његових врлина изазива стид. Одатле неки свети
силазе у простор крајњег смирења, доживљавајући да велики ужас и страх треба да се
пројаве у сваком њиховом делу, чак и ако је свето и савршено39.
Љубави према ближњем претходи и прати је смирење пред ближњим. Ово
схватање, које чини једну од претпоставки православне педагогије, јавља се као туђе
телесном и душевном мудровању пале људске природе, и потребна је нарочита
пажња како би се оно стално имало на уму40. Ревност у православној вери и
васпитању достиже се испуњавањем јеванђеоских заповести које се односе на
ближње, никако не њиховим разобличавањем, поучавањем, осуђивањем и
прекоревањем. Ово друго је делање неразумне ревности, преузношења и гордости.
Истинска вера, а самим тим и истинска ревност, мора се изражавати у смирењу пред
ближњим и у милости према њему41. Архимандрит Лазар пише да у православном
васпитању са обе стране, како са стране оних који руководе, тако и са стране
руковођених, треба да постоји: крајње неповерење према себи, пажљив и опрезан
међусобни однос, одсуство прекомерне захтевности, покривање немоћи и грешака
другог42. Свако ко се бави православним васпитањем, треба да буде само служитељ
Господа Исуса Христа, да душе других људи приводи њему, а не себи, да им сведочи
о његовој неизрецивој лепоти, доброти и сили. Нека деца и ближњи православних
хришћана заволе Христа, који то и заслужује. А они нека попут великог и смиреног
38 Ј. Корнаракис: Схизофренија или аскетизам? Проблем егзистенцијалног избора, Беседа,
Нови Сад 1998, стр. 88–90.
39 Види: Исто, стр. 104–107.
40 Види: Свети Игнатије (Брјанчанинов), Принос савременом монаштву, Задужбина Светог
манастира Хиландара, Београд 2004, стр. 87.
41 Види: Исто, стр. 244–245.
42 Лазар (Абашидзе): ''Распињање на крсту љубави'', у: Бог и душа у XXI веку, стр. 231. По
речима светог Јована Лествичника, ништа тако није у стању да поучи оне који гледају као
смирено и искрено понашање и реч – Свети Јован Лествичник: Лествица, Манастир Хиландар
1997, стр. 125.
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Јована Претече стоје по страни, сматрајући себе ни за шта и радујући се своме
унижењу, јер оно служи као показатељ духовног напретка43. На тај начин они и пред
својом децом сведоче смерност, у којој се састоји тајна сваког њиховог напредовања.
Ни одрасли ни деца у духовном животу ништа неће учинити без смирења. Поверење
у Бога једино је што васпитању може дати потпуну сигурност.
Савремени духовници препоручују родитељима велику опрезност када ови
подстичу своју децу на нешто. Подршка детету да ће сигурно успети, да је способно,
младо, храбро, савршено, неће самом детету донети духовну корист. Похвала чини
људе празним и одгони од њих духовно расположење. Савршенији метод подстицања
за православне хришћане састоји се у поучавању деце да у свему траже Божју
благодат и помоћ44. Благосиљање уместо похвале, заједничко призивање Божје
помоћи уместо храбрења дететових властитих способности, тај сасвим другачији
начин подстицања данас можда представља и кључну одлику православног
васпитања у односу на актуелну незнабожачку педагошку праксу.
Правилно и тачно испуњавање Божје воље немогуће је без познавања Божјих
судова45. Како је учио свети Максим Исповедник, циљ божанског промисла је да
правом вером и духовном љубављу сједини оне који су на разне начине злом
раздељени. Онај ко неће да прихвати тешкоће, нити да поднесе жалости, нити да
претрпи болове, такав лута изван божанске љубави и циља промисла – тврди свети
Максим46. Људска мудрост човека заснива се на ономе чему га је научило искуство:
ако поступи тако, онда ће у томе ''успети'' и то ће ''бити добро''. Божанска премудрост
потпуно је другачија. Узрочност, узрок зашто Бог делује управо тако, не налази се
негде у прошлости, већ лежи у будућности. Бог не делује због нечега, већ ради
нечега47. Тешкоће кроз које човек пролази нису Божја казна за нешто што је човек
претходно учинио. Све што се човеку догађа по Божјем промислу, догађа се за
будуће добро човека. По речима преподобног Пимена Великог, велика помоћ Божја
обухвата човека, али човеку није допуштено да је види48. Будући да су ''слепи'', људи
не виде промисао којом их Бог штити. Знајући то, ваља се са свим својим
проблемима суочавати с трпељивошћу, добрим помислима и смирењем, како би у
животу човека Божја благодат могла да дође до изражаја49. Наравно, не чине сви
43 Види: Енциклопедија православног духовног живота, стр. 109.
44 Види: Живот и поуке старца Порфирија Кавсокаливита, стр. 434.
45 ''Шта су заповести Божје?'' – пита свети Игнатије. ''То је воља Божја, објављена људима да
би се њоме руководили у делима која зависе од њихове слободне воље. Шта су судови Божји?
То су дејства или допуштења воље Божје, на које човекова слободна воља нема никаквог
утицаја. Очигледно је да је за потпуно испуњење воље Божје од стране човека неопходно да
човек заузме правилан однос и према заповестима и према судовима Божјим''. – Енциклопедија
православног духовног живота, стр. 52–53. Правилан однос према Божјим судовима састоји се
у човековом страхопоштовању. Стално страхопоштовање пред Божјим судовима неопходно је
за исправност духовног живљења. У ово страхопоштовање и покорност Богу треба доводити
себе вером. – Свети Игнатије (Брјанчанинов): Глас из вечности стр. 342.
46 Види: Свети Максим Исповедник, ''Четири стотине глава о љубави'', IV 17, у: ΑΡΧΗ ΚΑΙ
ΤΕΛΟΣ, Аспекти теолошке и филозофске мисли Максима Исповједника, Луча, Никшић 2006,
стр. 139.
47 Види: А. Блум, Пред лицем Бога живога, стр. 389.
48 Према: Свети Игнатије (Брјанчанинов), Принос савременом монаштву, стр. 284.
49 Види: Старац Пајсије, Човек љубави Божје, Православна мисионарска школа при храму
светог Александра Невског, Београд 2004, стр. 170–171. Овом педагошком упутству одговарају
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тако, нарочито не данас. Старац Порфирије јадикује што људи нашег поколења живе
као да не осећају величину Божјег промисла. Вољу Божју није могуће истражити: Јер
мисли моје нису ваше мисли, нити су ваши путеви моји путеви, вели Господ; него
колико су небеса виша од земље, толико су путеви моји виши од ваших путева, и
мисли моје од ваших мисли (Ис. 55. 8-9). Тек када нас Бог обдари благодатним даром
смирења, тада све видимо и све осећамо; тада Бога доживљавамо на очигледан начин
– тврди старац Порфирије50.
Верни се свакодневно у молитви обраћају Ономе који може још и
неупоредиво више учинити од онога што ми иштемо или мислимо (Еф. 3. 20). Да би
се извршавала Божја воља, потребно је да се она познаје. Божја воља је божанска
тајна – она се може познати само посредством божанског откровења. Како пише
свети Игнатије, изучавање воље Божје јесте труд преиспуњен радошћу, духовном
утехом и, истовремено, труд који је повезан са великим патњама, недаћама,
искушењима, са самоодрицањем, умртвљавањем грешне природе. Он захтева да се
одбаци, погази и поништи телесно мудровање, засновано на премеравању и
прорачунавању ствари. Потребно је уверити себе да Бог управља судбином света и
судбином сваког човека. Последица која се уочава код оних који су прихватили то
учење са вером јесте смирена покорност Богу, повлачење пометње, душевни мир,
сила одважности51. Особине које настају из тврдог поверења у Божји промисао преко
су потребне данашњем православном васпитању. Маловерје се у сваком времену
јавља као рак-рана односа са децом. Када траву у пољу, која данас јесте а сутра се у
пећ баца, Бог тако одева; а камоли вас, маловерни? – питао је Господ своје ученике
(Мт. 6. 30). Када су се неки верни жалили старцу Пајсију да су им старија деца
измакла контроли и да чине ово, или оно, он им је саветовао да не брину. ''То не
доноси озбиљну штету, јер изнутра код деце све је премазано минијумом. Не може да
зарђа. Блато ће се опрати, а рђе неће бити''52.
Не може се пронаћи ред тамо где је све неред – тврди свети Игнатије. На
свако узнемиравање треба одговарати кратко: препуштањем вољи Божјој53. Нико од
и речи преподобног Марка Подвижника: ''Кад дође искушење, не испитујте како је и до кога
оно дошло, него иштите оно што је потребно да га поднесете с благодарењем''. – Према: Свети
Игнатије (Брјанчанинов), Глас из вечности, стр. 312.
50 Види: Живот и поуке старца Порфирија Кавсокаливита, стр. 408–409.
51 Види: Свети Игнатије (Брјанчанинов), Принос савременом монаштву, стр. 80–81. Свети оци
такође расуђују да онај ко верује како Бог управља судбином сваког човека, свако искушење
прима као своје: јер Божје управљање не може да буде ни погрешно ни неправедно. Добро
проникни у себе, па ћеш видети шта те узнемирава. Узнемиравају те људска оправдања, или
пре демонска, која стреме ка томе да се одрекнеш крста – тврди руски светитељ. – Свети
Игнатије (Брјанчанинов): Глас из вечности, стр. 107.
52 Старац Пајсије, Човек љубави Божје, стр. 42. Сличан став налазимо и на другом месту: ''Не
бојте се за децу која су од малена отхрањена у поштовању. И да малчице измакну с пута, због
свог узраста, због искушења, вратиће се на прави пут. Она су као дрвенарија коју смо
премазали уљем, па се на њу не хвата трулеж''. – С. Лисикатос: ''Шаљиве поуке старца
Пајсија'', у: Поуке божанствене љубави, стр. 400.
53 Енциклопедија православног духовног живота, стр. 376. ''Све препустимо вољи Божјој. Што
се више упињемо, то се испуњење наших жеља све више удаљује. Држимо се, дакле,
стрпљења, вере и спокојства у души''. – Живот и поуке старца Порфирија Кавсокаливита стр.
256. Савршено поверење у Бога или предавање себе у његове руке: то је свето смирење. –
Исто, стр. 322.
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родитеља не зна у потпуности све о душевном стању своје деце. Још мање они то
могу знати о путевима који стоје пред њима, правцима у којима се њихова деца могу
развијати, и које од отворених могућности у ком случају долазе до својих остварења.
Господ Сведржитељ једини познаје план раста једног људског бића. Родитељска
узнемирења, бриге и оптерећења не доприносе испуњењу смисла православног
васпитања. Обично у родитеља постоји много мисаоних конструкција о томе шта би
требало да се догађа са њиховим дететом54. Ове конструкције углавном су
мотивисане њиховим страхом пред неизвесношћу судбине детета. Родитељи настоје
да се рационалним путем заштите од узнемирења у погледу дететове сигурности. Ова
тежња се јавља као спонтана и у великом броју случајева сасвим неконтролисана.
Свако родитељско настојање предузима се, оправдава се и слави се ''за добро детета''.
Проблем је у томе што родитељи не знају шта је заиста добро за њихово дете, као и
то што не увиђају добро у садашњем, постојећем духовном току ствари.
У правом и потпуном смислу речи деца заправо и не припадају својим
родитељима. Између родитеља и деце постоји само одређени специфичан однос.
Заваравајући се тим односом родитељи могу називати децу својима и држати их за
своје, као што то многи родитељи заиста и чине. Међутим, да су заиста њихова –
тврди свети Игнатије – остала би да им заувек припадају. Створења припадају једино
Створитељу. За децу је увек сигурније да буду Божја. Бог је вечан, свудаприсутан,
свемогућ, безмерно благ. Онима који су његови Он је најсигурнији и
најблагонадежнији Помоћник и Покровитељ55. Неки православни родитељи који су
свесни да су њихова деца Божји дар настоје да препусте Богу њихово васпитање. У
томе се састоји и главни смисао довођења деце из побожних породица у Цркву.
Мимо свих родитељсих намера и покушаја поучавања, деца се доводе да искусе
благодат Светога Духа, која их тајанствено чува и укрепљује. Никакве речи, приче
нити поуке не могу да надоместе доживљај свете тајне. Способност овог доживљаја у
детета израженији је од умећа разумевања и спровођења ма каквих норми. Будући да
се перспектива састоји у слободном, личном односу детета са Другим, овом догађају
није ни могуће посредовати уколико дете лично не учествује у животу Цркве.
Суштина породичног васпитања православних хришћана садржи се, дакле, у
њиховом заједничком присуству пред Богом. Како је говорио старац Пајсије, ''дете
треба прво препустити промислу Божјем, па тек онда науци и људској руци''56. Децу
у молитвама треба поверити Богу, а затим бити спокојне савести, не препуштајући се
узнемирењу душе. Велики број верних – пише свети Игнатије – много се потрудио
око васпитања своје деце, али непромењива Реч Божја каже: Ако Господ не сазида
дом, узалуд се труди онај ко зида. Зато светитељ позива све родитеље да прибегну
Богу, који је у стању да њихов напор око васпитања деце овенча успехом, пошто га
54 Свештеник Алексиј Умински писао је да није тешко решити проблем припреме детета за
исповест. Теже је, помажући, не наудити души детета. Родитељи треба добро да знају где
почиње област у којој делује само Господ и где они не треба да задиру. – Види: А. Умински,
''Не нашкодити'', у: Дечја исповест, Манастир Жича 2005, стр. 16–20. Умински је тврдио да у
наше време треба имати скромне амбиције. Као што је девиза лекара ''не нашкоди'', тако и
наша девиза треба да буде: ''не сметај'' духовном развитку, не испречуј се на путу, не удаљуј
дете од Бога, већ свесрдно помажи усмеравању његовог срца ка Богу. – Види: исто, стр. 37.
55 Види: Свети Игнатије (Брјанчанинов), ''О прелести'', у: Књига о прелести и лажном
духовништву, Православна мисионарска школа при храму светог Александра Невског, Београд
2006, стр. 71.
56 Старац Пајсије, човек љубави Божје, стр. 29.
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претходно очисти тешкоћама57.
Свети Игнатије говорио је да према искушењима у васпитању треба имати
симпатију и ревност: њима се на људској души изображава Христов Крст, њима се
људи чувају од порока, одржавају у врлини и само уз њих задобијају божанску
благодат.58 Наравно, верни се моле Богу да од њих отклони сваку напаст и искушење
– у дрском призивању невоља крило би се гордо људско самопоуздање. Али када
невоље ипак дођу, они не треба да их се боје, нити да мисле да су се оне појавиле
случајно, стицајем околности. Оне су увек допуштене недокучивим Божјим
промислом. Господ то чини јер су невоље суштински неопходне и корисне човеку. У
исто време Он неуморно бди над човеком и чува га. Свети Игнатије детаљно тумачи
ову неопходност, образлажући помало необичан став о користи невоља: ''Свака
невоља показује страсти скривене у срцу, доводећи их у покрет. Пре невоље човек
сам себи делује спокојан и миран. Када се невоља појави, у њему се подижу и
откривају до тада непознате страсти, нарочито гнев, туга, чамотиња, гордост,
неверовање. За подвижника је суштински важно и корисно разобличење греха који се
тајно гнезди у њему. Осим тога, невоље које се примају и подносе како треба,
појачавају веру. Оне човеку показују његову слабост и пружају смирење, избацујући
сваку умишљеност''59. Тако се невоље некада показују као једини сигуран знак
упозорења и једини детектор неправилности које постоје у односима са децом.
Православна педагогија новијег доба као да изокреће многа уврежена,
нехришћанска уверења људи о Божјој милости. Господ, наиме, не показује милост
својим ученицима кроз земаљско благостање, него управо кроз земаљске патње. Ако
Господ и даје земаљску утеху својим служитељима, то обично бива за кратко време
како се не би угрозила њихова духовна стабилност. Постојано благостање веома
квари срце – понављају један за другим многи православни духовници последњих
деценија. Стално благостање и изобиље, насладе и непрекидна забава синова и кћери
овога света показују њихову највећу и вечну несрећу – отуђеност од Бога. По речима
једног од древних отаца, преподобног Марка Подвижника, ''онај ко није својевољно
прихватио подвиге за стицање побожности, бива изложен невољним патњама''60.
Свети оци и подвижници Цркве највише су се молили Богу да им дарује благодатно
трпљење, неодвојиво од другог духовног дара – благодатног смирења. Ове две
особине јављају се као стална тема православног педагошког предања, обе заједно
служећи као сигуран залог спасења и вечног живота. Оне представљају и сигуран
ослонац у Богу, против претераног жалошћења верних за своје свакодневне падове,
које прети да неизмерним осећањем кривице парализује њихов духовни живот61.
Свети Теодор Студит писао је још у IX веку о мученичкој црти православног
хришћанског живота, на којој се заснива очекивање и нада на будућа добра: ''Тешко
57 Види: Енциклопедија православног духовног живота, стр. 91.
58 Исто, стр. 139–140.
59 Исто, стр. 339. Слично објашњење изнео је и знаменити руски светитељ Јован
Кронштатски: ''При покоју, ширини и наслађивању тело оживљава са свим својим страстима и
наклоностима. При тесноти пак злопаћењу и мучењу, оно се умртвљава са свим својим
страстима. Стога премудрост и благост Оца небеског нашу душу и тело подвргава тешким
невољама и болестима. Ми не само да треба благодушно да трпимо невоље и болести већ и да
се радујемо њима више него ли стању душевног спокојства, ширине и телесног здравља''. –
Свети Јован Кронштатски: Мој живот у Христу, први део, Манастир Хиландар 2002, стр.132.
60 Према: Свети Игнатије (Брјанчанинов), стр. 154.
61 Види: Лазар (Витанијски): Како излечити болести душе, Светигора, Цетиње 1999, стр. 153.
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нека се код нас сматра лаким, непријатно – пријатним, скорбно – радосним, оскудица
– угодношћу, увреда – похвалом, недостатак – изобиљем''62. Многи оци хришћанског
Истока истицали су непобитно искуство Цркве о томе да Бог није узрочник зла.
Право зло је заправо грех, чији је крај пропаст човека. Оно што долази од Бога, а што
само услед болног осећања изгледа зло – пише свети Василије Велики – има силу
добра, с обзиром да патње које се подносе ради обуздавања греха као плод доносе
вечно спасење душа63. У коментару на почетак Прича Соломонових свети Василије
пише о другом обећању: познању васпитања Божјег. Васпитање је – тврди он –
корисно образовање душе које душу, често уз велики труд, чисти од мрља зла64. Не
треба бринути само о природним узроцима невоља ни о средствима за њихово
отклањање, већ треба откривати значење које оне добијају у оквиру наше везе са
Богом и да јасно сагледамо позитивну функцију коју оне могу имати у погледу нашег
спасења – писао је Жан Клод Ларше. Он о томе наводи Писмо 31. светог Григорија
Назијанзина, где овај позива болесника да од своје патње створи философију, да се
супериорно уздигне изнад својих окова и да у болести види пут према сваком добру.
''Створити философију своје болести'' и патње за човека значи да најпре увиди шта
му оне показују о његовом животу65.
Смисао очишћења од грехова у православном богословљу није утемељен на
закону – како је то случај у западнохришћанској педагогији. Њиме се изражава
човекољубиво Божје васпитање грешног човека, у циљу његовог спасења66. Бог
нипошто није мучитељ, како се некима могло чинити, него васпитач. Понекад Он
шаље као утеху благодатна осећања, а понекад ради смирења попушта да његови
верни буду узнемирени страстима и подвргнути духовним напастима. И једно и
друго Он чини по великој милости према њима, у сврху остварења суштинске
користи за њих67. По речима светог Јована Златоуста, лекар није лекар само када
прописује купке и крепку храну и тражи да се болесник шета цветним баштама, већ и
када пали и сече. Божанском Лекару треба се препустити, било да жели да употреби
попустљивост или строгост, било да се служи једним или другим средством. Он увек
дела како би нас спасао, како би нас сјединио са собом – тврди свети Златоуст. Он
лечи и спасава сваког човека онако како највише одговара његовој личности,

62 Свети Теодор Студит: "Подвижничке поуке монасима", у: Добротољубље, четврти том,
Манастир Хиландар 2003, стр. 161. Неколико векова пре њега, свети Јован Златоуст је,
тумачећи речи апостола Павла Хвалимо се у невољама, знајући да невоља гради трпљење, а
трпљење искуство, а искуство наду, а нада не постиђује, јер се љубав Божја излила у срца
наша... (Рим. 5. 3–5), говорио: ''Несрећа чини нашу душу снажнијом, а помисли бивају
постојаније. Знајући, дакле, све то, љубљени, одважно ћемо подносити несрећне околности у
којима се нађемо као оно што се дешава по вољи Божјој и ради наше користи. Исто тако, када
се сусретнемо са искушењима, нећемо очајавати или клонути духом него ћемо, задржавши сву
одважност, непрестано захваљивати Богу за сва доброчинства која нам показује''. – Свети
Јован Златоуст: Слава Богу за све, Изабране беседе и поуке, Православна мисионарска школа
при храму светог Александра Невског, Београд 2006, стр. 246.
63 Свети Василије Велики: Беседе, Манастир Хиландар 2002, стр. 123.
64 Исто, стр. 200.
65 Види: Ж. К. Ларше, Теологија болести, Центар за црквене студије, Ars Libri, Ниш 2006, стр.
50.
66 Старац Пајсије, човек љубави Божје, стр. 247.
67 Свети Игнатије (Брјанчанинов): Глас из вечности, стр. 221.
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његовом правом стању и његовој личној ситуацији68. Слично томе, свети Максим
Исповедник пише да онај ко заиста жели да се спасе, не треба да одбацује лекове
лекара. ''Ти лекови су муке и жалости које нас постижу преко разних невоља. Онај ко
се противи тим бедама, не познаје ни шта се овде ради, ни с каквом ће коришћу
отићи одавде''69. Није само даривање раја, него и изгнање из њега дело највеће Божје
брижности – тврдио је свети Јован Златоуст. ''Свагда тврдо и непоколебљиво знајте
да је Бог добар и човекољубив, не само онда кад чини добра него и када кажњава, јер
и казне и укори чине значајан део доброчинстава и представљају веома важан вид
Божјег промишљања. Дакле, када видиш да је дошла неродна година, и куга, и суше,
и поплаве, и хаотичне промене у ваздуху, или било какав други сличан бич људске
природе, немој се жалити и негодовати, него се приклони Творцу и задиви његовој
бризи. Он то чини, и кажњава тело, да би уразумио душу. Зар и то – упитаћете – Бог
чини? Да, Бог то чини; и нека стане овде цео град, нека стане цела васељена, неће ме
бити страх да поновим исто. О, када бих имао глас силнији од трубе па да могу да
станем на високо место и пред свима повичем и посведочим да то Бог чини! Не
говорим ово по безумљу, него имам на својој страни пророка који кличе и говори:
Хоће ли бити зла у граду, а да га Господ не учини? (Ам. 3. 6)''70.
Архиепископ Антоније пише о ''наказатељној'' (казнено-поправној) и
одступајуће-поучној благодати, оној која руководи умом човека у делу спасења71. По
светом Максиму, постоје четири главна начина богоостављености. ''Прво је
домостројитељно остављање, као што је било са Господом, да би привидним
остављањем били спасени они који су уистину остављени. Друго ради испитивања,
као што је било са Јовом и Јосифом, да би се први показао стубом мужества, а други
– стубом целумудрености. Некад је остављеност очинско укоревање, као са
апостолом Павлом, да би смиреноумујући сачувало изобиље благодати. Некад
остављеност бива по одвраћању Бога, као што је било са Јеврејима, да би се, будући
кажњавани, обратили покајању. Сви ови постојећи начини су спасоносни и испуњени
божанском добротом и премудрошћу''72. Повремено, Бог препушта своје верне саме
себи, како би опитно познали колико су слаби у својој усамљености, и како би се
стога неодступно држали њега – јер Он једини може да буде победитељ греха у
онима који истински желе да грех у себи виде побеђеним. По мишљењу светог
68 Према: Ж. К. Ларше, исто, стр. 53–54.
69 Свети Максим Исповедник: ''Четири стотине глава о љубави'', III 82, у: ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ,
стр. 133.
70 Свети Јован Златоуст: Слава Богу за све, Изабране беседе и поуке, Православна
мисионарска школа при храму светог Александра Невског, Београд 2006, стр. 61. А у Беседи
конзулу ревносни константинопољски патријарх са жалошћу узвикује: ''Да си поднео моје
ударце, њихова целивања ти не би донела ову смрт, јер су моји ударци доносили здравље, а
њихова целивања задавала неизлечиву болест''. – Исто, стр. 94.
71 Антоније (Гољинско-Михајловски): ''О молитви Исусовој и божанској благодати'', у:
Молитва – небески живот, Зборник текстова о молитви, стр. 252–253.
72 Свети Максим Исповедник: ''Четири стотине глава о љубави'', IV 96, у: ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ,
стр. 151. У још једном од ових поглавља свети Максим пише: ''Разумевајући целебност
божанских судова, благоразуман човек са благодарношћу подноси све невоље које га сналазе,
сматрајући да њихов узрок није ништа друго до његови греси. Неразуман пак не познаје
премудри промисао Божји. Грешећи и бивајући кажњаван, он или Бога или друге људе сматра
узроком својих невоља''. – Свети Максим Исповедник: ''Четири стотине поглавља о љубави'', II
46, у: Добротољубље, Трећи том, Манастир Хиландар 2001, стр 141.
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Игнатија, буквално схватање да нас је Бог оставио не само да је неправилно него је и
повезано са хулом. Тиме се не показује непостојање Божјег промисла, него само
ограниченост нашег погледа на ствар. ''Ми остављеношћу називамо ово спасоносно
обучавање кроз невоље које на нас пушта божански промисао. Треба се радовати због
невоља и различитих тешкоћа које се пуштају на нас, јер оне су сведочанство не само
призива него и наше изабраности од Бога''73. У Невидљивој борби, једном од
класичних дела православне педагогије, свети Никодим Светогорац тврдио је да
поучно одступање благодати долази из више могућих разлога: или да би се појавила
ревност која од дугог пребивања у миру слаби, или да би човек боље разгледао себе и
одстранио осећања и занимања која нису у свему богоугодна и којима Бог није
крајњи циљ. ''Жалост, хладноћа срца или одсуство духовне радости доноси много
користи када га примамо и подносимо са смиреношћу и трпљењем. Када би човек
унапред знао ту корист, одсуство унутрашње радости не би сматрао за знак Божје
ненаклоности, него напротив, видео би у томе знак особите Божје љубави према себи
и примио би ово с радошћу као велику Божју милост''74.

73 Енциклопедија православног духовног живота, стр. 34.
74 Свети Никодим Светогорац: Невидљива борба, стр. 267.
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Ivica Živković
ORTHODOX BELIEF IN GOD AND UPBRINGING
A current ocupation of the christian minds in prayer show the quality of their
genuine spiritual life and the orthodoxy of their faith. Feeling God’s fear must leave the
visible conseqences within the christian relations to children. Humility of the adults should
be the main characteristic of that relationship. Gratefulness to God for their children’s
existance and presence has a great impact to the christians’ ideas of education, restraining
them from directing the children or expressing any kind of disappointment. Finally, the real
belief in the providence of God teaches the orthodox parents and educators to dedicate the
lives of their children to the God’s will, revealed in everyday events.
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Бобан Миленковић
Богословија Светог Кирила и Методија, Призрен/Ниш - Србија

БОГ И ПРОРОК У СТАРОСАВЕЗНОМ ОТКРИВЕЊУ
Апстракт: Однос Бога и Пророка у Библији представља собом тајну која
својим постојањем осмишљава и осветљава многе целине човековог постојања и
деловања у историји као боголиког бића. Та боголикост је активна, синергична јер се
остварује у сусрету Бога и човека као сарадника без губљења свести да је Бог
Творац који воли и љуби човека и да је човек творевина која тежи ка Богу кога је
призвана да воли и љуби слободно.
Кључне речи: Бог, човек, обећање, сарадња, пророк, заједница, народ,
сусрет, премудрост, философија, закон, сарадња, Реч, Дух Јахвеов, Емануил,
слобода.
Бог старосавезног Откривења јесте Бог Који изабира Авраама у мору
идолопоклоника откривајући му се као Бог Промислитељ,1 који је једини Бог међу
"боговима". Овим догађајем Авраам је, и човечанство са њиме, зашао у једну нову
пророчку реалност2 која је у себи спајала тренутке стварања и драму првих људи са
вечношћу која је почела да се одсликава у Авраамовој садашњости. Тако долазимо до
ситуације у којој Бог постаје и јесте Бог Савеза и Бог Спаситељ,3 Који се
самоиницијативно открива човеку уводећи по мери људског сазнања поново темељне
истине о свету и човеку у свест народа. Обећање дато Аврааму: "И учинићу од тебе
велики народ и благословићу те, и име твоје прославићу, и ти ћеш бити благослов.
Благословићу оне који тебе благосиљају, и проклећу оне који тебе успроклињу; и у
теби ће бити благословена сва племена на земљи'' (Пост 12, 2-3), директни је
продужетак и потврда обећања датог Адаму и Еви после пада када им Бог обећава
потомка који ће сатрети главу змијину (види Пост 3,15).
То је био први Савез, или још боље речено, темељ Савеза између Бога и
Авраама, по коме је руковођен божанским надахнућем старозаветни Израиљ,
Авраамов потомак по телу: "...однос Бога са Изабраним народом преобразио у 'свету
историју' до тада непознатог типа... Религиозно схватање које је садржано у 'бирању'
Авраама надовезује се на веровање и обичаје који су још од другог миленијума добро
познати на Блиском истоку. Оно чиме се библијски текст одликује јесте лична порука
Бога и њене последице. Мада га претходно нису познавали, Бог се јавља неком
људском бићу и поставља му захтеве које пропраћа чудесним обећањима... Овде се
суочавамо са новим обликом религиозног искуства, 'авраамовском вером', онаквом
како је она била схваћена после Мојсија, а која ће временом постати религиозно
1 Видети у Постању даљу историју о Аврааму (Пост 12 и даље).
2 Заиста се патријарси у односу на своје савременике, а касније и читав Израиљ у односу на
друге народе, показују као они који говоре у име Бога - пророци.
3 А. Rebic, Biblijska Prapovjest, Zagreb 1970, 52.
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искуство које је специфично за јудаизам и за хришћанство."4
Управо та лична порука и откривање Бога Аврааму указује на чињеницу да
нова стварност у коју је уздигнут Авраам у односу на своје савременике, не
престајући да буде човек од крви и меса, јесте свет пророчког живљења и сведочења
Божијег присуства у свету и Његовог Промисла о човеку.
Претходно наведено открива Бога у Библији као Онога Који се јавља човеку,
тј. свом народу, склапа савез са њиме и бори се за њега. Бог активно учествује у
животу тог човека (народа) квалитативно му мењајући живот, остајући притом у
свом парадоксу да је Он Бог Који се јавља, али је истовремено и недосежан за човека
по свом бићу. У том непрекидном парадоксу давања од стране Бога и примања од
стране човека последице су неминовне и за човека и за Бога у историји и свету.
Говорити о последицама за Бога не значи уводити промене и измене у Богу
по себи већ само у области икономије. То је контекст метода који Бог примењује да
би се човеку открио или боље рећи даровао. Тај ''последични'' метод јесте активно
узрочно учествовање Бога у животу човека, али кроз заједницу свих људи. То је
битно нагласити због чињенице да је универзалност Откровења евидентна кроз цели
Стари савез и да се стално развија и шири до своје пуноће у Христу.5
Тај метод слободног, од стране Бога, узрочног деловања има суштинску
последицу по човека коју иконизује свети пророк Данило. Када цару тумачи снове,
пророк Данило му објављује у суштини јединог правог и истинитог Бога, који живи
са својим људима скоро као један од њих (Дан 2, 11–23). Бог, у чије име пророк
говори, увек је са својим народом и ни у ком случају није управитељ историје.
''Основна карактеристика библијске историје у томе је што је присутна и
запазива ... што је у њој присутан библијски Бог, Живи и Истинити Бог, али не како
поједини мудраци, или назови мудраци овога века и света мисле да хришћани,
верујући да је Бог присутан и делатан у историји, самим тим сматрају да је Бог и
једини творац историје, те да људима не преостаје ништа чинити, нити се борити,
него само скрштених руку чекати своју 'судбину' или примити историју као
'кисмет'''.6 То исто важи и за однос Бога и човека у историји у старосавезном
откровењу.
Историја Бога не одређује нити га обавезује. Бог ступа у историју само да би
у истој остварио заједницу са човеком и тиме осмислио (ослободио) човека управо од
историје као циља по себи. То Бог постиже тако што човека чупа из одређености
прошлим поништавајући закон каузалности, који је основ историјског постојања.
Компонента коју Бог даје човеку јесте слобода од обавезне последичности
узрока, тј. иако се нешто десило, може да му се промени или избегне последица.
Само у таквом контексту могуће је уочити суштинску разлику између Јахвеа и
других богова који су потпуно у природи и њеним законима јер нису творци: ''Нема
темељније разлике од оне између Зевса и Јахвеа. Обележје Јахвеа јесте да је Он
створио свет, свет је Његов посед и власништво, и Он располаже неограниченом
влашћу. То је творачки, власнички и неограничени инстинкт власти, он је приписан
Зевсу, и од њега је начињен демијург, а да он од свега тога нема ништа''.7 Конкретно
речено, иако је човек погрешио, могуће је да се то исправи и да се избегне плата за
грех, тј. смрт.
4 М. Елијаде, Istorija verovanja i religijskih ideja, Beograd 1991, 147-148.
5 Тако је почело са Авраамом, али је тај универзализам темељно садржан и у стварању Адама.
6 А. Јевтић, Књиге Макавејске, Врњачка Бања 2002, 11-12.
7 Б. Хамваш, Шестовал, Београд 1994, 71.
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Оваквим откривањем Бога Данило цару сведочи, на основу искуства Отаца
које је опет дар од Бога, да Бог Израиљев јесте и његов Бог.
У Библији ''Бог као Господ влада израиљским народом и у тој владавини
открива Себе, Своје биће и Свој однос не само према израиљском народу него и
према човеку уопште. Али, с обзиром на моћи човековог схватања, Он не открива
Себе одједанпут потпуно, него то чини постепено, те се појам Бога може посматрати
у развитку''.8 То значи да Бог није Бог који се намеће, већ је Бог који позива и
покреће човека на искорак ка Њему, зато пророк може активно (слободно) да
учествује у делу Божијем. Учествовање пророка се и састоји у томе да добијено
објављује другим људима, уводећи их на првом месту у заједницу са Богом, али и
између себе чинећи тако од њих народ Божији. То је процес супротан оном који се
десио приликом Адамовог пада (Пост 3, 6-7), или зидања Вавилонске куле (Пост 11,
1-7), када су људи нарушивши заједницу са Богом нарушили и заједницу између
себе.
Извор оваквог искуства имамо много пре времена пророка Данила, у
времену патријарха Авраама, када му се Бог јавља и када му објављује напред
наведени благослов (Пост 12, 3). Поред овога, карактеристично је шта нам Писмо
говори о Аврааму у претходном стиху када писац сведочи да је сам Авраам
благослов за друге говорећи: ''...благословићу те, и име твоје прославићу, и ти ћеш
бити благослов'' (Пост 12, 2).
Да је Авраам био у посебном односу са Богом, уверио се Фараон када је
грешком узео Сару себи за жену (Пост 12, 12–20), као и Авимелех (Пост 20, 1–7),
којом приликом је Авраам назван пророком (navi). Ово је прва употреба овог термина
у Светом писму уопште.9 У догађају са Авимелехом видимо да Бог интервенише да
би заштитио Сару јер она припада Аврааму, кога је он изабрао и коме треба да роди
сина Исака (Пост 20, 3; Пост 17 и 18). Благослов који почива на Аврааму, јер
''...повјерова Аврам Богу, а он му прими то у правду'' (Пост 15,6), штити и Сару и све
оне који живе по вери његовој у дому његовом.
Други случај објављивања Јахвеа другим народима пре Мојсија јесте драма
која се одиграла са Јосифом у Египту, као и оно што јој је претходило у дому
Јаковљевом. Опет је Бог подигао човека који, иако презрен и одбачен од других људи
али веран Богу Отаца, чини да се благослов Бога Отаца излије на читаву мисирску
земљу.
Суштински посматрано, Јосифов боравак у Мисиру, тумачење снова
Фараону, као и оно што потом следи, има за последицу да се Бог Јосифов открива као
врховни господар Мисира (Египта). Бог то чини преко делања Јосифовог, кроз откуп
жита и избављење од глади, тако да Мисир постаје земља Бога Отаца, а не Фараона и
његових богова (Пост 37; 39–41). Своју немоћ пред Богом, али и Јосифом, Фараон
показује речима: ''И рече фараон слугама својим: можемо ли наћи човека какав је
овај, у којем би био дух Божји'' (Пост 40, 38). Тамо где је био Јосиф за Фараона је био
и Јосифов Бог, зато му и поверава управу над земљом (Пост 40, 40–41). Убрзо после
ових догађаја показало се као тачно све оно што је Јосиф у сновима видео за своју
браћу и оца када су дошли у Египат по жито (види Пост 42 даље).
8 Д. А. Димитријевић, Етика Старозаветног Откровења, Зборник Православног
Богословског Факултета I, Београд 1951, 148.
9 Т. Д. Радовановић, Увод у старозаветне пророке, Весник Српске Цркве, 1928, 30.
Такође видети: Књига Постања – превод и коментари епископ Атанасије Јевтић, Београд
2004, 82.
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Све то указује на чињеницу да је Бог увек са својим народом и да се
дуготрпељиво брине о њему. Такву ''...близину Божју одаје апсолутно евидентан
начин и његова активност у области унутрашњег, духовног живота, коју су пророци у
свом личном животу осетили и у својим делима истакли.''10
Најочигледнији пример и доказ на који су се пророци увек враћали, да се Бог
бори за свој народ и да се настањује међу људима онолико колико то људи могу
поднети зарад циља који је пред човеком, а то је долазак Месије, јесте Мојсије и
излазак из Египта са свим својим последицама. ''Завет на гори Синајској изменио је
лик израиљског народа у начелу. Од онда Бог је био са њим и Његова близина
осећала се у великој мери. Јер Бог није био присутан у израиљском народу
пасивно...''11, већ напротив, врло активно!
Бог не само да силази ка Изабраном народу већ чини да и Изабрани народ
приђе, усходи ка њему. Догађај изласка, хода кроз пустињу, узлазак Мојсија на Синај
и његов повратак са озакоњеном вољом Господњом јесте непрекидно сусретање Бога
и човека, тј. богослужење.
На једном месту Филон каже: ''...обраћање молитвама и приношењем жртава
склопљених руку од наших отаца до онога који их је обавезао да носе поменуту
одећу која је копија и одговор целих небеса, представљају намеру да се космос и
човек могу удружити кроз литургију''.12
Од времена Мојсија па надаље очигледно је постало за Израиљ, али и за
друге, да Бог Авраамов, Исаков и Јаковљев живи са људима својим (нпр. ИНав 2, 9–
11), бори се за њих против спољних непријатеља (Пост 14; ИНав 6; Ис 7), али и
против лажних богова између њих (Бр 25; 31; Језд 10; Нем 13).
У догађајима описаним у Старом савезу, а нарочито код Мојсија,
парадоксално је то да тај исти Бог, који се јавља и настањује својом славом и законом
(Изл 40, 34–38), међу људима не открива себе по имену, остајући сакривен именом.
Јер, када Господ Мојсију одговара на питање шта да каже Народу у Мисиру, како је
име том Богу у име кога долази, Господ каже за себе: '... ја сам онај што јест. Тако
ћеш казати синовима Израиљевим: који јест, он ме посла к вама'' (Изл 3, 14). Овим
речима Господ не открива своје име већ само сведочи да он једини Јесте.13
Као таквог Израиљци, али ни други народи, не могу га знати по имену. Он
им даје другу одредницу за Његово препознавање која укључује и човека, а то је да је
Он Бог Авраамов, Исаков и Јаковљев и управо је то име које је дато Израиљу, по
коме ће га препознавати у историји (Изл 3, 15). Бог није именован нити је ту крај
човековом напретку ка Богу, јер тек треба да га позна. Постепено познавање Бога има
за последицу преображај човека јер на крају се јавља нови човек, не стари Адам, са
новим именом Емануил. То је Нови Адам – Христос (Рм 5, 6).
Па опет, сва пророчка сведочанства собом откривају чињеницу да је та
припрема за Новог Адама неопходна, иако само собом не поседује пуноћу спасења
која се остварује једино у Месији. Све што добијају од Бога, јесу упутства како треба
живети по вољи Јахвеовој и шта стварно јесте воља Јахвеа у палој природи за човека
и свет, са једне стране, док су са друге стране свесни да то није потпуно откровење о
10 Д. А. Димитријевић, наведено дело, 146.
11 Исто,146.
12 Цитирано према: Р. Кубат, Библијски теолог – Филон Александријски, Богословље LXIV 12 (2005) 60.
13 Онај Који Јесте је носилац бића и Он Једини постоји слободно јер Онај Који јесте није од
онога што јесте, већ је оно што јесте од Онога који јесте, како сведоче Свети Оци.
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човеку и свету. Све што су пророци Јахвеови о Богу и човеку сведочили, испунило се
у Новом савезу.
Закон
Закон је дат ради греха, и то као ограда око Изабраног народа, а не циљ.
Закон је ограда унутар које је могуће остварити и сачувати кроз сведочење другим
народима оно што је једино главно, а то је обећање Месије и његов долазак. Апостол
јасно одређује улогу закона у старосавезном откровењу када каже: "Јер делима
закона ниједно тело неће се оправдати пред њим; јер кроз закон долази познање
греха... А оправдавају се даром, благодаћу његовом, кроз искупљење које је у Христу
Исусу". (Рм 3, 20, 24).
Нажалост, у време Месије, Богочовека Христа код доброг дела Израиља
закон је постао суштина и срж савеза уместо Месије јер "мудраци" Талмуда кажу:
''Мојсије прими Наук са Синаја, и предаде га Јхошуи, а Јхошуа старцима, а старци
пророцима, а пророци га предадоше члановима Великог сабора. Они рекоше три
ствари:
• будите уздржани у суду,
• подигните ученика много, и
• сачините ограду науку".14
Ограда око закона је нажалост толико била јака и ефикасна да је и самог
месију осудила на смрт.
Историја је есхатолошко циљна
У историји нема цикличног понављања, нити је пак доживљена само као
след догађаја који темељи живот. Напротив, историја код пророка није последица
прошлог, већ она има смисла само уколико се у њој остварује и посадашњује будуће
Царство Месије.
Другим речима, пророци сведоче да је трансцендентни и апсолутно слободни
(ни са чиме условљени) Бог, који је све створио ни из чега стварно присутан својим
енергијама и промислом у животу света и човека. Управо нам на ту истину указује
пророк Јеремија када нам преноси речи самога Бога, који преко њега каже: "Јесам ли
ја Бог изблиза, говори Господ, а нијесам Бог и издалека? Може ли се ко сакрити на
тајно место да га ја не видим? Говори Господ; Не испуњам ли ја небо и земљу?
Говори Господ" (Јер 23, 23–24).
О тој будности Господњој према човеку сведочи нам Књига о Јову: "Јер су
очи његове обраћене на путове човечије и види све кораке његове" (Јов 34, 21). Све је
пред Господом, јер човек је творевина Божија, и нема ничег сакривеног пред Богом
како сам Богочовек сведочи: "...ништа није сакривено што се неће открити, ни
тајно што се неће дознати. Зато, оно што у мраку рекосте, чуће се на виделу; и
што на ухо шаптасте у одајама, проповедаће се на крововима'' (Лк 12, 2–3).
Бог по осведоченом искуству промишља о сваком бићу које је створио увек
указујући претежност човека над другом творевином у овом свету, јер човек је
претежнији од много врабаца (Лк 12, 6–7). Кроз човека сва творевина добија смисао
јер само њиме може да постоји на прави начин, тј. да буде у заједници са Богом.

14 Talmud, Izreke Otaca, preveo Eugen Verber, Beograd 1990, 149.
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Па опет, човек није потпуно дат, већ је истовремено и задат као биће које
активно остварује себе, као боголико биће које ствара историју у сарадњи са Богом.
''Бог приводећи у постојање разумну и мисаону суштину, по највишој својој доброти,
предао је овим бићима четири своја својства која их одржавају, чувају и спасавају:
постојање (битије), бесмртност (вечнобитије), доброту (благобитије) и премудрост.
Прва два предао је суштини, а друга два – слободној вољи. Суштини, дакле (даровао
је) – постојање и бесмртност, а слободној вољи – доброту и премудрост, да би оно
што је Он (Бог) по суштини, твар постала по заједничарењу...''15
За Библију историја, време и простор не стварају човека већ човек као
сарадник Божји ствара историју, осмишљава време дајући простору пуноћу
богопознања и боголикости, јер је сав познат Богу и за Бога. Нешто слично сведочи
нам Минуције Феликс када каже: "Све небеско и земаљско, и све што се находи иза
граница овог видљивог света, извесно је Богу и све је пуно његова присуства. Он је
свуда; и нама је не само близак него се налази и унутра у нама".16
Отуда се у библијским сведочанствима не сусрећемо са простим временским
записивањем појединих догађаја који су се одиграли у историји Израиља, већ са
теолошком (пророчком) историјом спасења.
Сваки библијски извештај на свој начин има вредност историјског
сведочанства, имао је сасвим одређено значење и делотворност у времену и простору
о коме говори или у коме је настао. Са друге стране пак, ти исти извештаји су пре
свега сведоци Божијег присуства у свакодневици Израиља, са јасним значењем и
поруком за људе којима је од Бога упућен.
Ваља напоменути да постоји још једна димензија посматрања и сагледавања
историјског збивања у Библији, а то је димензија заједнице. Ма о коме се радило од
библијских личности, оне се увек сагледавају и вреднују кроз заједницу Бога и
човека. Ово није историја светих појединаца већ заједнице племена позване да буде
икона целог рода људског као Изабраног народа. Изабрани народ се кроз библијску
историју показује не у квантитету броја, већ у квалитету напора да се остане са Богом
који се открио Оцима и дао им обећање. Истовремено, Бог даје и своју силу
(благодат) народу да јесте Божији, док за узврат сви појединци у том народу сами
себе и једни друге предају том Богу. На тај начин се побеђује обезличујућа сила
индивидуализма, заснована на егоизму и самозатворености за другог, која јесте смрт.
Како каже о. Јустин, благодат је од Бога, а ревност од човека.17
Оно што тој заједници даје смисао и снагу постојања, а што Бог стално
сведочи и потврђује, јесте Месија, који на крају испуњава сав Закон и пророке као
смисао свега створеног и откривеног. У библијској историји, попут мозаика
састављеног из стварних напора да се очува Савез, а без обзира на сву трагичност
која се у томе скрива, сликала се прикривена будућност у којој се ти напори показују
као спасоносни у правом смислу. Без те своје утемељености на будућности –
Богочовеку Христу – библијска историја престала би да постоји као делатна
теолошка стварност.
То је библијским пророцима и писцима давало одређену предност у односу
на сувремене им хроничаре, а огледала се у следећем: они су руковођени (испуњени)
15 Свети Максим Исповедник, Изабрана дела – 400 глава о љубави, превео епископ Артемије
Радосављевић, Призрен 1997, 87-88.
16 Цитирано према Ј. Поповић, Догматика Православне Цркве том 1, Београд 2003, 108.
17 Ј. Поповић, Тумачење Прве и Друге посланице Коринћанима – светог апостола Павла,
Београд 1983, 198.
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Духом Јахвеовим (нпр. Изл 34, 27; Јер 30, 2; Суд 14, 6; 14, 9), увек препознавали,
осећали и објављивали суштину историјских збивања чији су били сведоци, а често и
непосредни учесници.
Библијски пророци не сагледавају кроз последице узрок већ будући
одабрани (призвани) од Узрока (тј. Бога) опште са њим и његовим откривењем
откривају стварне узроке или последице историјских збивања у којима учествује
Изабрани народ, па и свет шире. За пророке можемо слободно рећи оно што је
употребљено као опис старогрчких мистерија, а то је следеће: "Мистичар у често
само кратким временима својих екстаза види свет другачијим очима него ми; он себе
и своју околину доживљује другачије него што смо ми навикли; његово мишљење
следује другачијим законима него што су они које ми обухватамо својим појмом
логике."18. Притом, они задржавају пуну свест свог личног доживљаја и способности
да тај доживљај пренесу онима којима је упућен.
Управо тај лични однос Бог – човек кроз заједницу Изабраног народа јесте
оно што старосавезну историју чини другачијом од историја других религиозних
приповедања: ''У култној религији старих богова недостајао је онај лични однос
побожника према божанству''.19
Философске дилеме о свету и човеку
Љубав према мудрости код пророка је поистовећена са љубављу према Богу
јер Он је једини (пре)мудар и извор мудрости. Мудрост коју Господ поседује је
делатна и њоме Он свет приводи у постојање, како Псалмопевац сведочи када каже:
"Како је много дела твојих, Господе! Све си премудро створио; пуна је земља блага
твојега" (Пс 104, 24), и још: ''Који је створио небеса премудро'' (Пс 136, 5).
Истовремено, људи који говоре у име Господње преносе, сведоче ту
премудрост јер им се она открива и то не само као некаква (само)антрополошка
истина већ је то и космолошка истина, што се види из претходно наведеног из
Псалама.
Све што се дешава унутар заједнице, односа Бога и Изабраног народа, има
последице по читаву творевину неба и земље. Та истина се нарочито огледа код
пророка Исаије, где се јасно може закључити да је сва творевина антропоцентрична
зато што је човек теоцентричан. Напоменимо још и то да је немогуће заобићи опис
мудрости који налазимо у Причама Соломоновим, а који је врло различит од онога
што налазимо код сувременика писца ове библијске књиге када је мудрост у питању
(Пр 1–9).
Стари Грци су извориште мудрости тражили у оквиру посматрања природе и
људског разума,20 у природи по себи. Слично су извориште мудрости, коначне
истине, имали и Египћани јер ''египатски појам је maat – istina, козмички ред, у Изр 21
је особни Бог, о коме све овиси; у египатском поимању све је подложно слијепом
фатуму, и божанство и човјек је пред тим немоћан; у Изр Јахве је слободан пред
козмичким редом који овиси о њему, он је господар и свемира и повијести. Египат не
позна појам гријеха и грешника: гријех је незнање, физички неред; у Изр Бог

18 Цитирано према M. N. Đurić, Istorija helenske etike, Beograd 1990, 7.
19 Цитирано према M. N.Đurić, наведено дело, 19.
20 T. Celestin, Vrijeme iščekivanja, Zagreb 1989, 16–18.
21 Односи се на Изреке Соломонове, тј. Приче Соломонове.

155

кажњава гријех јер је гријех морално зло, увреда особног Бога''.22 Kод Израиља је
почетак мудрости ''страх Господњи'' (Пс 111, 10; Пр 1, 7), који је човек призван да
разуме, изгради правилан однос према Богу да би дошао до познања Бога јер се каже:
''Тада ћеш разумети страх Господњи, и познање Божије наћи ћеш'' (Пр 2, 5).
Мудрост код Израиља очигледно није само ствар природе, иако се кроз њу
пројављује, већ је пре ствар ипостасног односа Бога и човека и људи између себе.
Премудрост о којој говори старозаветни Израиљ још увек није ипостасна како нам је
то открио Христос Богочовек, али је увек везана за ипостас Бога Који се јавља
Народу.
Мудрост је апсолутно и увек у Богу и она је дар којим Бог обдарује изабране
који је, попут Соломона, траже од Господа речима: ''Дај дакле слузи својему срце
разумно да може судити народу твојему и распознавати добро и зло'' (1 Цар 3, 9); и
опет, имамо сачуван у пуноћи однос појединца али и заједнице са Богом.
Соломон не тражи мудрост зарад себе самог, већ због народа и за народ који
му је поверен као Народ Божији на управљање. Бог је услишио Соломона због такве
молбе: ''И рече му Бог: када то иштеш, а не иштеш блага нити иштеш душа
непријатеља својих, него иштеш разум да умјеш судити; Ево учиних по твојим
речима; ево ти дајем срце мудро и разумно да такога какав си ти ни прије тебе није
било нити ће после тебе настати таки какав си ти'' (1 Цар 3, 11-12). Мало даље
налазимо сведочанство да се и народ уверио у истинитост обећања које је Соломон
примио од Господа и да је Соломон препознат као мудар по Богу (1 Цар 4, 29-34).
Простије речено, једино је Бог мудар, као и онај кога Бог обдари мудрошћу,
а видели смо да је за Псалмопевца мудрост поистовећена са богопознањем. Човек је
за старозаветне пророке мудар једино ако је у сагласности са Божијом вољом преко
које се мудрост Бога пројављује у овом свету, јер свет и човек постоје зато што Бог
хоће да они постоје (воља), али им Бог и открива зашто и како постоје (премудрост и
промисао Господња). Тако схваћена мудрост слободна је од природних закона и
логике, али је истовремено незамислива без дијалога, односа Бога и човека.
Познавање мудрости у себи садржи и закон који је човек од Бога примио. Тај
добијени (откривени) Закон има превагу над урођеним природним законом, који је
оптерећен палошћу природе и који се тек откривеним законом осмишљава и
каналише у нешто ново што, иако има створену природу, постаје слободно од
природе.
Реч Јахвеова
Реч Јахвеова – Господња – коју налазимо у Библији и коју пророк прима,
увек је Реч Божја. То је: ''Реч Господња, Давар Јахве, Λογος Κυριου, Слово Божие –
то је Богојавно, Логосојавно и Духојавно словљење о Богу и Човеку, о Небу и
Земљи...''23, иако је ипостасност Речи била и остала прикривена за саме пророке и
народ.
''Смисао 'логоса' увек и искључиво зависи од онога субјекта који га изговара,
односно од Бога... да логос само као 'логос Божији' има сотиролошки значај и добија
доминантан положај у библијској киригми.24 У старозаветној историји и
пророчанству dabar Yahwe увек је означавао Јахвеову активност у стварању, објави,
22 T. Celestin, Poruka spasenja, Zagreb 1983, 260.
23 Књига Постања – превод и коментари епископ Атанасије Јевтић, Београд 2004, 223.
24 Цитирано према: М. Ђ. Томасовић, Бог Логос, Београд 2000, 60.
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промишљању и искупљењу. Тај, дакле, израз претпоставља увек присуство Божије,
Његово откровење''.25
Реч никада не престаје да буде Божја Реч, која је од Бога и која делује, твори,
али се никада не поистовећује или ограничава својим дејством у историји. Реч не
постаје (само)творевина и дело, јер Она је слободна баш зато што је Реч Божја, коју
преко Пророка као такву препознаје и прима народ Божји.
На такво искуство Речи Господње код старосавезних библиста упућује нас у
свом раду др Родољуб Кубат кад каже следеће: ''Логосом Бог ствара свет, ову тезу
Филон базира Пост 1 27... Заправо, Логос је Божанска сенка коју је Бог користио
приликом стварања света. Претходник свему ономе што долази у постојање. Логос је
дело Божије које јесте од пре почетка света. Он је праузор света и човека. Логосом се
не само ствара него и одржава свет: 'Лик Божији је Логос којим је уоквирен
целокупни космос' или 'свет се вечно ослања и почива на речи моћног Логоса'. Он је,
дакле, лик Божији окренут према свету, односно посредник између Бога и света
приказан понекад у лику Арханђела. Филон тако пише: 'Aрханђелу и најстаријем
Логосу дао је Отац, који је све створио, одабран поклон: да стојећи на граници
раздваја творевину од Творца'. Логос представља Савез Бога са светом; он је њихова
спона и уједно закон света''.26
О томе читамо у Библији, која нас сведочећи позива да се радујемо Господу
речима: ''Пјевајте му пјесму нову... Јер је права ријеч Господња, и свако дјело његово
истинито'' (Пс 33, 3-4), и даље: ''Рјечју Господњом небеса се створише и духом уста
његових сва војска њихова'' (Пс 33, 6). Конкретно, ово последње цитирано је од отаца
схваћено као указивање на самог Месију, тј. Господа Исуса Христа. Наиме, на ово
место се ослања св. Игњатије Богоносац када говори о Христу да је ''Он – нелажна
уста кроз која је Отац истински говорио''.27 Оци Цркве још сведоче да ''...је Логос
Божији, до телесне објаве и оприсутњења (свог), духовно обитавао у патријарсима и
у пророцима, који предизображаваше тајну Његовог доласка...''.28
Поседујући предукус онога што надолази, Псалмопевац је могао радосно да
пева: ''До вјека је, Господе, ријеч твоја утврђена на небесима'' али је том истом речју
за Псалмопевца утврђена ''од колена до колена истина твоја'', јер она је и наредба
Господња, по којој ''...све стоји сад; јер све служи теби'' (Пс 119, 89–91), јасније
речено, немогуће је постојати уколико се не служи (следи) Речи Господњој.
Међутим, оно што је било јасно за пророке, за многе њихове савременике
било је чудно и тешко прихватљиво, па су се питали ''...где је ријеч Господња? Нека
дође!'' (Јер 17, 15). Господ је одговорио у потпуности на изречени захтев и открио
тајну Речи како сведочи ап. Павле: ''Бог који је из давнина много пута и разним
начинима говорио оцима преко Пророка, у ове последње дане говорио је нама преко
Сина, којега постави наследником свега, кроз кога је и векове створио.'' (Јев 1, 1–
2).На другом пак месту Јован благовести ''У почетку бјеше Логос (Ријеч), и Логос
бјеше у Бога, и Логос бјеше Бог. Он бјеше у почетку у Бога. Све кроз њега постаде, и
без њега ништа не постаде што је постало. У њему бјеше живот...'' (Јн 1, 1- 4).
Јављање Речи Господње неодвојиво је праћено живим учешћем Духа
Јахвеовог, Који у богојављању и сусрету Бога са човеком има незаобилазно место.
25 Цитирано према: М. Ђ. Томасовић, наведено дело 2000, 60.
26 Р. Кубат, наведено дело, 59.
27 Св. Игњатије Богоносац, Посланица Римљанима, превео епископ Атанасије Јевтић, Дела
Апостолских ученика, Врњачка Бања 1999, 231.
28 Свети Максим Исповедник, Гностички стослови, превео П. Јевремовић, Београд 1996, 77.
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Дух Јахвеов је онај за кога се каже ''дух Божји дизаше се над водом''(Пост 1, 2), за
кога Елијуј, пријатељ праведног Јова, иако погрешно оптужује Јова, сведочи: ''Дух
Божји створио ме је, и дах свемогућега дао ми је живот'' (Јов 33, 4). Пре Елијуја
сам Јов исповеда да је дух Божји нека врста гаранције јединства душе и тела код
човека јер каже ''Док је душа моја у мени , и дух Божји у ноздрвама мојим...'' (Јов 27,
3).
Дух Божји именује се као неодвојиви пратилац, сарадник Месије, који чини
да се Месија пројави на прави начин за друге људе. Исаија о томе говори: ''...И на
њему ће почивати дух Господњи, дух мудрости и разума, дух савета и силе, дух
знања и страха Господњега'' (Ис 11, 2). Исти пророк сведочи да Дух Божји једини
има власт да подари дар пророштва човеку, као и то да због отупелости срца народа
исти одузме од пророка. У овом другом случају пророци постају лажни пророци, за
које се каже: ''Јер је Господ излио на вас дух тврдога сна и затворио вам очи, ослепео
је пророке и видеоце, главаре ваше'' (Ис 29, 10).
За разлику од оваквог ''негативног'' деловања Духа Божјег код оних који су
спремни да сведоче вољу Јахвеа а не неког другог, исти Дух Божји чини их
слободним да исповеде: ''Али ја сам пун силе од духа Господњега, и суда и храбрости
да кажем Јакову злочинство његово и Израиљу грех његов'' (Мих 3, 8). Код истог
пророка налазимо нешто још парадоксалније као пројаву деловања по надахнућу
Духа Божјег када описује своју тугу због греха у народу и каже: ''Зато ћу плакати и
ридати; ходићу свучен и го; плакаћу као змајеви и тужићу као сове'' (Мих 1, 8).
Последње сведочанство пророка Михеја слика понашање пророка као
понашање јуродивих у новозаветној историји Цркве. Такво понашање налазимо и код
других пророка јер: ''Поступци појединих старозаветних изабраника Божијих чине се
неразумним, чудним или чак аморалним; под маском безумља и бестидности, који
навлаче на себе осуду и презир околине, скрива се светост и саможртвена љубав
према свету, што ће бити карактеристично за касније хришћанске подвижнике који
јуродством задобијаху Царство Небеско. Тако Исаија, предсказујући сужањство
Мисираца и Етиопљана, три године хођаше го и бос (Ис 20, 2-3); Јеремија начини
себи свезе и јарам и метну их око врата да би их потом послао господарима суседних
земаља преко њихових посланика што дођоше у Јерусалим к Седекији за
сведочанство воље Божије (Јер 27 и 28); Језекиљ, представљајући опсаду Јерусалима
и пророкујући против оних што преступише закон Божији, 390 дана лежаше на левој
и 40 дана на десној страни својој, једући пресна хлеба и воду пијући с мером и тако
ношаше безакоње Израиљево (Јез 4, 1-12); Пророк Осија живљаше са блудницом јер
Израиљ одступи од Господа (Ос 1,1-3). Последњи од старозаветних пророка Свети
Јован Претеча и Крститељ Господњи својом појавом, пустиножитељством, проповеђу
покајања и разобличавањем силника овога света такође показује црте које ће касније
развити јуродиви у своме служењу свету.''29
Такође, у Писму налазимо места која указују на то да је Дух Божји деловао и
на пророке који нису били из Израиља, али који су по наиласку (надахнућу) Духа
Божјег јавно објављивали вољу Господњу народу. Најбољи пример за ово нам је
Валам, за кога читамо следеће: ''И видевши Валам да је Божја воља да благосиља
Израиља, не хтје више ни ићи по врачање, него се окрете лицем к пустињи, и
подигавши очи своје угледа Израиља где стоји по племенима својим; и дух Божји
дође на њ. И отвори причу своју...'' (Бр 24, 1-3).
29 К. Кончаревић, Сметлиште и светлост света, Православно дело бр.10, Манастир Бањска,
2006, 56.
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а) Преображава – освећује човека (пророка) својим дејством
оспособљавајући га за пријем откровења. Можемо рећи, на основу библијских
извештаја, да је дејство Духа Јахвеовог неодвојив услов за успостављање везе између
човека и Бога и за примање Речи Јахвеове. Примање Речи претпоставља да је Дух
оспособио човека за тако нешто: ''И уђе у ме дух када ми проговори, и постави ме на
ноге, и слушах онога који ми говораше'' (Јез 2, 2); ''И дух Господњи поче ходити с њим
по околу Данову...' '(Суд, 13, 25); ''И трпио си их много година опомињући их духом
својим преко пророка својих...'' (Нем 9, 30); ''И уђе у ме дух, и постави ме на ноге; и
проговори са мном и рече ми...'' (Јез 3, 24).
Код пророка Јоила видимо да се Дух Божији показује као Онај Који
потврђује коначни благослов и испуњење обећања, тј. за последња, месијанска
времена: ''И после ћу излити дух свој на свако тело, и прорицаће синови ваши и кћери
ваше...'' (Јл 3, 28 и даље), што се испунило на дан Педесетнице.30
Јеремија открива истину да Израиљ никада није био без пророка: ''Откад
изиђоше оци ваши из земље Мисирске до данас, слах к вама све слуге своје пророке
сваки дан зарана и без престанка'' (Јер 7, 25).
У том дејству Духа Светог своју кретњу кроз човека, или боље речено према
човеку добија и сва створена природа. Преображавајући човека за нови однос са
Богом Дух преображава и природу чинећи да и она учествује у томе. Примери за то
су нам сва чуда у Мисиру пре Изласка, и после на Синају и у пустињи. Пророк
Исаија у виђењу Господа у храму (Ис 6), као и пророк Језекиљ, који описује виђење
Славе Господње и васкрсење осушених костију (Јез 1; 37); у ствари, описују
космолошке догођаје утемељене на човеку и његовом односу са Богом.
б) Одржава заједницу између Бога и народа чинећи да је Реч Господња
увек живо присутна у њему. Дух Господњи у ствари одржава у постојању Израиљ
као Изабрани народ, иако сам није откривен у потпуности као ипостас. Силазећи на
пророке, Дух Господњи оспособљава их да оно што од Бога примају, доживљавају
као нешто што је упућено и намењено другом.
То је дар целој заједници око пророка и намењено је сваком појединцу у тој
заједници, која управо и постоји као Изабрани народ кроз примање, препознавање и
творење откривеног преко пророка. Тако Реч Господња Духом Јахвеовим постаје
основ постојања човека у заједници са Богом.
У Новом савезу дар пророштва се препознаје и пројављује као дар Духа
Светога, који преко пророка одржава, изграђује Цркву. ''Држите се љубави, и
старајте се за духовне дарове, а особито да пророкујете. Јер који говори језик, не
говори људима него Богу; јер нико не разуме, пошто он духом говори тајне. А који
пророкује, говори људима за назидање и бодрење и утешење. Јер који говори језик,
себе изграђује, а који пророкује, Цркву изграђује. А хтео бих да сви говорите језике, а
особито да пророкујете; јер је већи онај који пророкује него онај који говори језике,
сем ако и тумачи, да се Црква изграђује'' (1 Кор 14, 1-5).
''Дух Свети као ипостас активан је на различите начине и у различитим
степенима у људима, остварујући у њима различите ефекте. Он, дакле, кроза све
сједињује човека са Христом и тако га чини да се причешћује светошћу и божанском
бескрајношћу која се налази у Христовом телу, или у Христовој човечанској
природи.''31
30 И. Томић, Старозаветни Пророци, Београд 2006, 192-3.
31 Д. Станилоје, Православна догматика књ. 2, Београд 1993, 206.
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Узимајући у обзир претходно речено, не изненађује то што Апостол саветује
вернима у Коринту да се држе љубави не би ли задобили дарове Духа Светога. Извор
таквог наглашавања љубави налазимо код другог Апостола, који сведочи следеће:
''Који не љуби, не познаде Бога; јер Бог је љубав. И ми смо познали и поверовали
љубав коју Бог има према нама. Бог је љубав, и који пребива у љубави, у Богу пребива
и Бог у њему'' (1 Јн 4, 8, 16).
За Свете Оце поучене искуством живота у Цркви ''...љубав је добро
расположење душе, по којем она ништа од постојећег не претпоставља познању Бога.
Немогуће је задобити ову љубав ономе ко је привезан за било шта земаљско.''32
Љубав је у Библији увек схватана као живи однос између Бога и човека. Немогуће је
без љубави схватити старосавезни однос Бог-човек, а нарочито новосавезне догађаје
спасења. ''Без љубави са стране Бога не би се могло ни започети ни окончати дело
спасења људи. Без љубави опет од стране човека немогуће је спасење учинити
својим, нити се приближити блаженој вечности. Без љубави било какав труд и подвиг
немају никакву вредност у делу нашег спасења.''33
За пророке то је било јасно и свесни су да је љубав покретачка ''сила'' од Бога
ка човеку, али према другим људима којом се остварује заједница између људи. О
томе пророци нису могли да ћуте иако би у појединим тренуцима покушали да се
одупру. Међутим, такви тренуци су пре били производ тренутног односа заједнице
према пророку, но пророка према Богу, што још више показује пророке као праве
људе.
''И рекох: нећу га више помињати, нити ћу више говорити у име његово, али
би у срцу мом као огањ разгорио, затворен у костима мојим, и уморих се
задржавајући га не могох више'' (Јер 20, 9), вапи Јеремија. То чини због других људи
који не верују ономе што говори у име Господње: ''Јер чујем поруге од многих, страх
отсвуда: прокажите да прокажемо, сви који бијаху у миру са мном, вребају да
посрнем: да ако се превари, те ћемо га надвладати и осветићемо му се. Али је
Господ са мном као страшан јунак, зато они који ме гоне... посрамиће се врло...'' (Јер
20, 10-11).
У новосавезном искуству код отаца налазимо потврду да онај ко има дар
пророштва, не треба и не сме да ћути: ''Ко лицемерно ћути, злодетељ је: ближњем
спрема клопку. А када му то не успе, због сопствене се страсти жалостан
повлачи...''.34 Повлачи се сваки ''пророк'' који дар пророштва сматра својом заслугом
или својим власништвом.
Тим догађајем примања Речи код народа се пројављује да је та Реч
посредник између Бога и човека која се никада суштински не одваја од Бога,35 иако
стално чини (твори) да Бог Њоме јесте са својим народом, и обратно, да народ јесте
Народ Изабрани. Он је Изабрани народ само када Реч Божју прихвата као Вољу
Божју, тј. као једини начин живота за човека. Само када живи по Речи Божјој, народ
је жив и постоји. Све ван Речи Божје по пророчком сведочанству јесте грех и смрт,
али оно што је карактеристично за библијско сведочанство о греху и смрти, то је
нешто што траје и битише, али на погрешан начин, и управо тај начин постојања
32 Свети Максим Исповедник, Изабрана дела – 400 глава о љубави, превео епископ Артемије
Радосављевић, Призрен 1997, 36-37.
33 Исто, 36.
34 Свети Максим Исповедник, Гностички стослови, 21.
35 Када ово кажемо, мислимо на то да Реч Божја увек јесте препозната као таква од народа, тј.
увек је везана за Бога, Који је, грубо речено, изговара Пророку.
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јесте мука, тј. смрт за човека.
Реч за пророке још није била директно откривена да јесте ипостас, али је јако
наглашено да је од Бога Који Јесте Ипостас, иако му Име не знају већ га познају по
делима Његовим. Па опет, та Реч Божја сама о себи сведочи, по вољи Бога од кога
јесте, када преко пророка објављује да је име по коме ће је људи познати за сва
времена Емануил.
Емануил је лично, а не описно име које сусрећемо за Бога у Старом савезу.
Везано је за будуће време, време Месије, а таинствено је јер оно јесте име самог
Месије. То име јесте име Емануил (Ис 7, 14). Име које значи ''С нама Бог'' (Мт 1, 23)
јесте делотворно, твореће, слободно моћно у односу на време и простор, тј. историју
и природу творевине, јер је знак за сва времена и све светове.
То име је име ипостаси, а не природе! Оно не означава природу Бога, која је
неисказива, нити природу човека која је створена, природно пропадљива,
несамостална, која ничег заједничког нема са природом Творца.
Емануил није име природе, али јесте име за Тајну Спасења, Месију, тј.
Богочовека Христа оваплоћеног Бога Логоса. На тај начин сачувана је тајна Бога да је
Он Онај Који Јесте,36 али и посведочена истина да човек јесте то што јесте по вољи
Онога Који Јесте.
На овај начин ће тек бити јасно како Бог може да саосећа са човеком и да
страда ради човека. Можемо рећи да су заповести дате кроз Реч у Старом савезу биле
припрема за ипостасно оваплоћење те исте Речи.
Пророк је пре свега призван да објави Реч Божију, која се по својој
делотворности у Пророковом животу показује као воља Божија и закон Божији кога
се због тога ваља придржавати. Реч Божија је на почетку пророчке иницијације и
попут некаквог штита или претходнице најављује, припрема Пророка за Славу
Господњу од које и јесте.
Кроз ову чињеницу можемо сагледати и сву иконичност коју у себи поседује
и реч човекова, јер када се јавља Реч Господња, човек увек одговара својом речју.
Човек говори са Богом, зато реч спада у домен ипостасног, а не само природног. Реч
човекова, ма колико била условљена природним органима (језик и ухо) и другим
природним даровима, није само од природе човекове. Реч Господња у Старом савезу
јесте сам Бог Логос, Који открива вољу Очеву, иако Он сам бива и даље сакривен као
ипостас док не дође пуноћа времена.
Реч човекова јесте најприхватљивија за успостављање односа са другим
човеком, баш као што је и било у време непосредно пред градњу Вавилонске куле. За
тај период каже се следеће: ''А бијаше на целој земљи један језик и једнаке ријечи''
(Пост 11, 1). Међутим, одмах затим открива се и трагедија коју реч може да осведочи
и утврди у човеку, а то је погрешна, промашена заједница. Заједница заснована на
природној речи и искуству човековом, али не и на речи Господњој, и управо губитак
''једног језика и једнаке речи'' између људи уништава заједничарење између људи јер
је Господ одлучио следеће: ''Хајде да сиђемо, и да им пометемо језик да не разумеју
један другога што говоре'' (Пост 11, 7).
Реч човекова је иконични показатељ онога што је у нама и што желимо
другом да дамо или покажемо.
По својој делатности, реч код човека постоји да би се дала другом. Без
другог који је прима, или коме је упућена, реч је мртва. Својом речју ми другог
36 Израз "Онај Који Јесте" не значи да је суштина Бога у постојању, већ указује на то да нико
други није на такав начин.
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човека сусрећемо и дотичемо својим унутрашњим бићем. Свака реч коју изговоримо
носи наш лични печат, по коме нас други може препознати. Реч је, пре свега,
средство познања заједничарења и слободна је од категорија знања, иако исто собом
може да изрази и покаже. То је зато што је реч човекова такође делотворна,
покретачка, изазива одговор тражећи да и други одговори живо на њу.
Због свега реченог, реч човекова и сам човек поистовећују се при чему се реч
појављује као чувар образа човековог. Сама реч код човека довољна је да покаже
достојанство или недостојанство човеково, не својом количином колико својим
квалитетом: ''Ваша реч нека буде да да или не не'' (види Мт 6, 37).
Реч не може бити поистовећена са органом говора, језиком, и посматрана
као (само)његов производ. Уколико се то деси, то значи да човеком управља
погрешан управитељ. Уколико дође до таквог стања, то је стање греха који растаче
човека на мноштвено безлично страстољубље, које је незасито (види Јак 3, 1–18).
Поред своје ипостасне коренитости, реч човекова поседује и могућност
материјализованог трајања кроз записано слово. Овакво постојање речи јесте
слободније постојање исте од самог дела које изазива јер записана, иако конкретна,
опет је отворена за нова остварења у другом и са другим човеком.
Приликом записивања или усменог коришћења речи другог увек долази до
ипостасне синергије између онога чије речи користимо и нас који то ипак чинимо на
свој начин. Нема потирања или негирања, али ни раздвојености између цитираног и
оног који цитира; свако у свом стилу, начину, доприноси да речи живе у заједници
чувајући ипостасност обојице. Тиме речи ништа не губе од ипостасности својих
аутора, макар биле злонамерно или погрешно цитиране, јер увек у себи чувају одлике
ипостасне синергије. Иако се мисао, жеља за речју јавља скривено у уму човековом,
њена пројава је увек јавна и очигледна. Можемо рећи да су дела која човек чини
кости човековог живота, док су речи месо и оно живо што и саме кости чини живим
или мртвим.
Имајући на уму претходно наведено, можемо рећи да је чин примања Речи
Господње од стране пророка истовремено и чин не само богопознања већ чин
себепознања, тј. човекопознања. До човекопознања пророк долази кроз учествовање
у богопознању јер му се Бог даје Речју својом, у чијем преносу и тумачењу пророк
учествује. Бог учествује у животу пророка, али и пророк учествује у Божијој вољи
која му се открива и показује (сведочи) да је то реч, која је и воља и смисао и
смисленост целокупне твари.37
То је револуција Речи и њу може само реч Јахвеова да изазове, јер она је
истовремено настајање и нестајање свега онога што пророк поседује по природном
искуству као мерило света и живота. За пророка је све и даље ту, али ништа више
није онако како је било јер је све добило другачији начин постојања и на другачији
начин се созерцава и свет и човек. Па опет, то није екстаза проузрокована вољом
човековом или ковитлацем сумпорних испарења, нити преноси знање стечено у
књигама кроз логичко закључивање и философско домишљање. То је понајмање
средство да се заради и стекне материјално благостање Најчешће је ефекат
објављивања Речи Господње за пророке имао супротне последице од богаћења и
мира са људима. Њихов језик су други људи могли коначно да разумеју тек када се
Реч очовечила да бисмо се ми обожили, и када је ту истину ка којој су пророци
упирали очи свога срца Духом Светим Петар објавио сабраним у Јерусалиму (Дап 2).
Тада је утемељена једна нова грађевина, жива и животна, која је стварно спојила небо
и земљу дајући људима поново један језик и Једну Реч за постојање у благовољењу.
37 Х. Панајотис, Максим Исповједник о бесконачности човјека, Луча XXI-XXII (2004-2005).
381-386.
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Boban Milenković
GOD AND THE PROPHET IN THE REVELATION OF THE OLD TESTAMENT
Contrary to the thought of man and the world prevalent among contemporary
prophets, who have viewed existence ultimately as tragedy or coercion, the Biblical
prophets present to us the joy of existence. They reveal and indicate the truth that man is
because God has created him. However, such existence is not man’s goal in itself, but there
is a freedom from this (self)-fallen, natural existence. The truth in the freedom of which
they speak is the Messiah Christ, whom they iconically reveal, and whom they point to
through the spirit of Jehovah in their own time and space. Without the experience of
prophets’ work, it would be impossible to fathom the entire tragedy of man, all his solutions
without solutions, until the coming of our Lord Jesus Christ, where the prophets of the
Bible become personalities announcing faith and entrenching hope that the Messiah will
come, and that He is the eternal peace between God and man, but also among men
themselves.
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НОВОЗАВЕТНО УТЕМЕЉЕЊЕ
ПАПСКОГ ПРИМАТА У САВРЕМЕНОМ
РИМОКАТОЛИЧКОМ БОГОСЛОВЉУ
Апстракт: У тексту је представљен покушај савремених римокатоличких
теолога да на новозаветним библијским основама утемеље учење своје цркве о
папској служби. Петрова служба је конститутивна служба Цркве и као таква она
је неопходна у свим временима историје хришћанства. То је омогућено службом
римског епископа као Петровог наследника. На крају текста нудимо краћи
православни осврт на тему Петрове службе и њене наследности у Цркви.
Кључне речи: примат, служба јединства, новозаветно учење, наследство,
римски епископ, Петрова служба, епископска служба.
Папски примат је у римокатоличком богословљу суштински елемент Цркве,
нешто без чега је она незамислива. Према ставовима римокатоличких теолога,
Петрова – односно папска – служба установљена је од самог Господа Исуса Христа
као конститутивна, а тиме и наследна служба Цркве. Као таква, она ће бити
неопходна до краја времена.
Свима су позната места у Светом писму Новог завета која истичу посебно,
врховно место апостола Петра у сабору дванаесторице апостола. Петар први међу
апостолима исповеда веру у Христа као Бога и Месију (Мт. 16. 16–23). У свим
набрајањима апостола он се увек јавља на првом месту (Мт. 10. 2; Мк. 3. 16; Лк. 6. 14;
Јн 1. 40–42; Д. Ап. 1. 13). Места попут Лк. 22. 32 и Јн 21. 15-19 указују на посебну
улогу апостола Петра, задатак учвршћивања браће у вери и очувања јединства и
заједништва Христове Цркве.
Према римокатоличким теолозима, свети Петар је ту своју улогу и задатак
верно извршавао. Свој живот завршио је као римски епископ, мученички
пострадавши у време Нероновог гоњења, у Риму1. Након смрти апостола Петра,
задатак служења јединству и заједништву Цркве прешао је на његове наследнике,
римске епископе. На темељу оваквих ставова, Конгрегација за проучавање вере је
и пре неколико година званично изјавила: "На сведочанству Новог Завета, које је
продубљено светлом Предања, Католичка Црква учи да је римски епископ наследник
светог Петра у свом приматском служењу у општој Цркви. То наследство
објашњава прво место Римске Цркве, које је обогаћено и проповедањем и
мучеништвом светог Павла. У божанском плану о првенству као служби која је
лично дата Петру од Господа, њему првом између апостола, која се треба
преносити на његове наследнике, већ се види сврха Петровог дара: јединство вере и
1 A. Franzen: Pregled povijesti Crkve, Zagreb 1988, str. 20-21.
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заједништво свих верника. Римски првосвештеник је као Наследник Петров трајно и
видљиво начело и темељ јединства било епископа, било мноштва верника, и зато он
има посебну, министеријалну (службену) милост да би служио том јединству вере и
заједништва, која је нужна за извршавање тог спасоносног послања Цркве"2.
Како видимо, служба римског првосвештеника као Петровог наследника
доживљава се у римокатоличкој Цркви као служење, задатак, бреме, обавеза, која
представља посебан дар благодати Божје. Као таква, она је потребна током читаве
историје Цркве. То значи да оно што је било видљиво у светом Петру, оно што је он
својим животом и делом представљао, прелази у првенство, служење и задатак
римског епископа. Посебна улога светог апостола Петра у кругу дванаесторице
нарочито је истакнута у Еванђељу по Матеју. Рудолф Пеш (Pesch), савремени
римокатолички теолог, подвлачи да је на основу Мт. 16. 18 првенство ауторитета
учења и вођства апостола Петра у односу на другу једанаесторицу апостола
очигледно. Он на основу поменутог места наглашава да је Петар на посебан начин
постављен за првог између осталих, тако да други делују увек заједно са њим, али не
и без њега3. Ово еванђелско место такође говори и о промени имена овог апостола од
Симона у Петар. Р. Пеш то упоређује са неким догађајима из Старог завета. Као што
Господ призива Аврама и даје му ново име Авраам, чиме овај постаје "праотац вере",
темељни камен од којег ће настати нови народ, народ са којим ће Господ утврдити
свој завет, тако сада Господ Исус Христос даје Симону, сину Јонином, ново име
Петар и тиме од темеља започиње обнову Израиља, изабраног народа, са којим
успоставља Нови завет4. Пеш даље примећује да у Еванђељима по Марку (Мк. 14. 1725) и Луки (Лк. 22. 31-32) Господ Исус Христос пре своје смрти успоставља Нови
савез, дајући завештање Дванаесторици. Он при том служи за столом, посред
апостола, и додељује апостолу Петру нарочито послање, задатак да утврди своју
браћу5.
Поред ових еванђелских места, за римокатоличке теологе веома су значајни
и наводи из посланица светог апостола Павла. Њима се даје и посебан значај јер оне,
будући писане педесетих и шездесетих година првог века, сведоче о утврђивању
првенства у вери и свести раних помесних заједница Цркве. У том смислу истиче се
Прва посланица Коринћанима, која говори о подели на Петрове, Павлове и
Аполосове присталице у коринтској Цркви. Апостол Павле овде наглашава Христа
као средиште јединства свих хришћана, али ипак истиче и посебан однос према
Петру и његовом месту у раној Цркви. На пример, у 1Кор. 1. 5 Павле пише о
извесним правима која потичу од права која има управо Петар. Тиме се Петар у
односу на остале апостоле издваја на посебно место: "Зар немамо право сестру жену
са собом водити као и остали апостоли, и браћа Господња и Кифа"6.

2 J. Ratzinger, Prafekt und Tarcisio Bertone, Erzbischof em. von Vercelli, Sekretar: Der Primat des
Nachfolgers Petri im geheimus der Kirche – Erwagungen der Kongregation fur die Glaubenslehre.
Целокупно саопштење може се наћи у: Il Primato del Successore di Pietro nel Mistero della
Chiesa, Considerazimi della Congregazione per la Dottrina della fede, Documenti Vaticani, LLV,
Citta del Vaticano, 1998.
3 D. Moro: Svetopisamsko utemeljenje i razvojna linija Petrove i papske službe jedinstva, Služba
Božja, 1, XLV, Split 2005, str. 40.
4 О повезивању Аврама и апостола Петра видети више у: A. Štrukelj: Ti si Peter Skala, Ljubljana
1996, где је приложена и исцрпна библиографија на тему службе апостола Петра у Цркви.
5 Према: D. Moro, Svetopisamsko utemeljenje..., str. 40.
6 Исто, стр. 41.
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Волфганг Клаусницер (Klausnitzer), познати римокатолички егзегета, издваја
нарочито речи из 1Кор 15. 5, где апостол Павле набраја сведоке Христовог
васкрсења, и као првог наводи апостола Петра, па тек онда остале ученике. Петар као
први сведок има задужење да посведочи и даље преноси вест о васкрсењу
Христовом7. Франц Муснер (Mussner) чак сматра ово место делом неког старог
исповедања вере, које се обликовало у раној Цркви и које апостол Павле овде наводи
као формулацију коју Црква већ познаје и исповеда8. Такође су интересантна места
из Посланице Галатима (Гал. 1. 18, 2. 1, 2. 9, 2. 11-14), где се истиче да је Павле добио
благослов апостола Петра када се са њим сусрео у Јерусалиму, чиме је његово и
Варнавино деловање међу многобошцима било "озакоњено" и "благословено". Овај
благослов добијен од стубова јерусалимске Цркве – Петра, Јакова и Јована – Р. Пеш
тумачи аналогијом са три старозаветна стуба вере: праоцем Аврамом, Исаком и
Јаковом9.
Сукоб између апостола Петра и Павла у Антиохији (Гал. 2. 11-21) многи су
покушали да протумаче као релативизацију ауторитета апостола Петра, али
римокатолички теолози, попут Р. Клаусницера, сматрају да однос апостола Павла
према Петровом ауторитету морамо да посматрамо у контексту свеукупног корпуса
Павлових посланица. Клаусницер отуда закључује:
1. Павле поштује Петров ауторитет, који извире из тога што је овај први
сведок васкрсења Христовог и први проноситељ вести о томе (Гал. 15. 5);
2. Павле поштује Петра и као водећу особу у Јерусалиму, као једног од
стубова јерусалимске Цркве (Гал. 1. 18, 2. 9);
3. Петар има посебан значај као апостол Јевреја (Гал. 2. 8);
4. иако апостол Павле у посланицама Првој Коринћанима и Галатима истиче
да поседује апостолски ауторитет који је задобио непосредно од Бога, а не од људи,
он ипак, у истим посланицама, сматра да је важно да се споразуме са апостолом
Петром (Гал. 2. 9);
5. за одређене групе у Коринту или Антиохији Петар представља ауторитет
чији се пример гледа и следи (1Кор. 1, Гал. 2);
6. најзад, у очима апостола Павла и сам апостол Петар и његово деловање
морају да следе самој истини Еванђеља: "А кад дође Петар у Антиохију,
супротставих му се у лице, јер беше за осуду" (Гал. 2. 11-14)10.
На традицију синоптичара и Павлове посланице надовезује се и "јовановско"
сведочење. У Еванђељу по Јовану Симон Петар се описује у једанаест ситуација, док
се само његово име помиње чак четрдесет пута11. Апостол Јован, примивши вест од
Марије Магдалине, сам трчи до гроба и први стиже, али не улази већ препушта
првенство Петру. В. Клаусницер закључује свој коментар на ову сцену речима: "Има
се утисак као да се и у заједници Јовановог Еванђеља жели осигурати ауторитет
њихове драге особе (љубљеног ученика) кроз ауторитет Петра, који је тада већ и
географски проширен"12.
Посебан значај има знаменито место Јн 21. 15-27. Овде Христос изражава
забринутост за судбину свог стада после Петрове смрти. Ради се о додатку Јовановом
7 Према: Исто, стр. 41.
8 Према: Исто, стр. 41.
9 Према: Исто, стр. 41.
10 Према: Исто, стр. 43.
11 D. Moro: Svetopisamsko utemeljenje... str. 43.
12 Према: Исто, стр. 43.

167

Еванђељу, који има за циљ да премости и повеже време деловања Цркве пре и после
мученичке смрти апостола Петра. Њиме се осигурава ауторитет апостола Петра за
даља времена у животу Цркве. Пресудно је то што су само Еванђеље по Јовану, као и
интерполација о којој је реч, настали неколико деценија после његове смрти. То
значи да се његова служба и ауторитет у Цркви јављају као нешто што је битно,
значајно и у наредним годинама, као што ће то бити и за Цркву свих поколења.
На основу синоптичке традиције, посланица апостола Павла, Прве и Друге
Петрове, као и Јовановог Еванђеља, савремени римокатолички теолози уочавају
извесну развојну линију улоге и места светог Петра. Она започиње у кругу
Дванаесторице, а потом се простире кроз период ране Цркве, раширене по грчкоримском свету. Зато В. Клаусницер закључује да углед и значење службе светог
Петра након његове смрти нису умањени, већ су, напротив, порасли. Према овој
развојној линији, апостол Петар био је први сведок Христовог васкрсења, критикован
од апостола Павла; он је и пали и поновно задужени вођа дванаесторице ученика (по
Мк.); он је гарант сведочења истине, откривене за Цркву, коју ће Христос на њему
подићи (по Мт.); он је велики апостол и први мисионар (по Лк. и у Д. Ап.), пастир и
мученик (по Јн) и учитељ који штити од заблуда (према 1Петр. и 2Петр.). Управо
Друга посланица Петрова представља својеврсно Петрово завештање пред мученичку
смрт. У овој посланици свети Петар наступа као аутентични пастир и учитељ, који
позива своје стадо на светост и на уклањање од погрешних учења.
Према римокатоличкој теологији, све што се може уочити о улози апостола
Петра у раној Цркви, све оно што је у апостолу Петру било видљиво, постепено је и
све више улазило у састав првенства римског епископа, наследника светог апостола
Петра и намесника Господа Исуса Христа. Управо због тога, могућност преношења
службе светог Петра на његове наследнике – римске епископе – јавља се као кључно
питање о развоју папског примата у Цркви. Р. Пеш по овом питању закључује да је
посебно, прво место апостола Петра у новозаветним списима очигледно и да оно
корак по корак прераста у посебну одговорност и бригу овог апостола о раној Цркви.
Јованово Еванђеље, нарочито додатак поглављу 21, као и две Петрове посланице,
истичу посебни ауторитет римске црквене заједнице. Како показује време након
Петрове смрти у Риму и настанак последњих новозаветних списа (Еванђеља по
Јовану, као и новозаветних посланица, нарочито Друге Петрове), теологија
павловских списа, у којој се наглашава значај помесних Цркава, усклађује се са
теологијом по којој римска Црква и њен епископ имају посебно место, посебну
службу бриге за правоверност учења, службу чувања предања и службу јединства
опште, универзалне Цркве у читавом свету13.
Мада Нови завет не говори директно о Петровом наследнику, он ипак
указује на потребу преношења Петровог првенства у Цркви. Овај став изводи се из
целокупног описа Петрове службе и из усмерења које имплицитно постоји у
коначном канонски признатом новозаветном тексту. Сматра се да значај који се у
новозаветним списима приписује апостолу Петру подразумева трајност Петрове
службе у историји Цркве14. Зато васкрсли Христос и пита Петра љуби ли га више него
други, јер ће он пасти његово стадо и тиме бити средиште јединства свих хришћана у
свету. Апостолска служба светог Петра јавља се као нешто што надилази,
превазилази и саму личност светог Петра. Као служба јединства и очувања
апостолске вере, она је конститутивна за Цркву и као таква она мора да постоји у
13 Према: Исто, стр. 47.
14 J. Ratzinger, T. Bertone: Der Primat… IV, p. 2.
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свако време до краја света. Петрово првенство је посебна благодат, нарочита Божја
милост, дар Божји, који се састоји у служби оснивања и утврђивања у вери читаве,
универзалне хришћанске заједнице, која људима свих времена преноси радосну вест
Христовог васкрсења.
Апостол Петар је, према тумачењу римокатоличких теолога, још за живота
ступио у посебну врсту заједништва са Христом. То заједништво је Божји дар, који
не зависи од тела и крви (Мт. 16. 17). Како истиче кардинал Јозеф Рацингер
(Ratzinger), касније папа Бенедикт XVI, сама личност апостола Петра нема у томе
великих заслуга, те се постојећа веза може окарактерисати као сакрамент, тајна, или
мистерија15. Петар је искусио ту сакраменталну стварност на посебан начин. Христос
њега посебно припрема за ту службу, учећи га да мора да превазилази начине
људског размишљања и расуђивања (Мк. 8. 33), позивајући га да сам хода по мору
(Мт. 14. 28-31), дајући му прање ногу као знак шта ће он морати да чини у заједници
браће (Јн 13. 1-11). Петар ће такође, више од осталих апостола, искусити снагу
Христовог опроштења (Лк. 22. 32–62). Повезујући овакво Петрово искуство са
чињеницом да је Петар уједно постављен за темељ Цркве, Рацингер закључује:
"Црква је по својој природи место опроштења и тако се у њој одстрањује хаос –
неред. Управо је опроштење оно што је чини уједињеном, а Петар то показује
заувек"16.
Црква је примила сакраментално, светотајинско обележје Петрове службе
као темељ на којем се она сама изграђује и опстаје као заједница. То је заједница која
се назидава на вери и благодати која се даје свише, одозго, а којој је апостол Петар
трајни пример и надахнуће. На основу многих новозаветних догађаја у којима је
Петар главни учесник, Р. Пеш закључује да се сакраментална структура црквене
службе показује управо у личности апостола Петра17. У Еф. 4. 11 видимо да су
службе апостола, пастира, учитеља и других – дарови, службе које су неопходне
Цркви да се кроз њих настави Христово дело спасења људског рода. Међу свим овим
службама "пастира и учитеља" посебно место заузима наследник светог Петра,
римски епископ. Зато је његова служба сакраментална стварност, благодат која се
даје читавој Цркви18.
Новозаветни списи, са истакнутим местима која асоцирају на Петрово
првенство, задобили су свој коначни облик у периоду од 70-их година па до краја I
века, у време када је апостол Петар већ био мученички пострадао. Римокатолички
теолози често тврде да је то много чвршћи аргумент у прилог првенства апостола
Петра и његових наследника – римских епископа, него што би то било само
доказивање физичког присуства апостола Петра у Риму, његова мученичка смрт у
време Нерона или конкретни примери спровођења првенства од стране Петрових
наследника. Наглашавање и уздизање Петра у новозаветним списима, редигованим и
коначно обликованим после његове смрти, имало је очигледан циљ да покаже
неопходност његове службе и његовог првенства и након његовог живота, током
читаве историје Цркве. Р. Пеш одатле закључује: "Ако се личност светог Петра
разуме у својој теолошкој властитости као стена која чува Цркву, као кључар који је
држи у реду, као први који утврђује браћу својом службом, као пастир који води и
штити, онда то значи да је Петар са својом службом морао обликовати и
15 Исто, IV, VI, p. 2-3.
16 D. Moro: Исто, стр. 50.
17 Према: Исто, стр. 51.
18 Према: Исто, стр. 51.
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карактеризирати будућу Цркву, тј. конкретне наследнике у својој служби"19. Ф.
Муснер набраја неколико разлога за Петрово уздизање, давање првенства у
новозаветним списима, те из тога изводи и последице по службу Петрових
наследника. То су: 1. свест и сазнање које се преноси Предањем, о посебном
третману апостола Петра од стране Господа Исуса Христа, где је одлучујућа
промена имена у Кифа – "Стена" (Мк. 3. 16; Мт. 16. 18); 2. Петрова својеврсна улога
гласоговорника Дванаесторице, која је видљива нарочито после Васкрсења и
Педесетнице; 3. чињеница да је Петар био први сведок Христовог васкрсења и
јављања по васкрсењу (1Кор. 15. 5; Лк. 24. 34; Мк. 16. 7); 4. могућност да се из улоге
првог сведока развије свест, уверење ране Цркве да је Петар "опуномоћен" неком
посебном влашћу предводника заједнице хришћана; 5. могућност да се из Петровог
исповедања вере у Мк. 8. 29, Јн 6. 68, као и у Мт. 16. 13-20 изведе закључак да је он
посебни чувар вере у божанство Христа и гарант аутентичног предавања вере; 6.
најзад, могућност да се у Петру види посебно јемство Исусовог Предања, јер је он
аутентични сведок Исусовог јавног деловања20. Све ове ставове Муснер наводи како
би закључио следеће: "Петар није умро са Петром. Када би то било тако, онда је
необјашњиво зашто су његов лик и његова служба у Мт. и Лк., који литерарно зависе
од Мк., доживели тако високо уздизање које се очигледно може видети. То исто
вреди и за Јн, са његовим властитим интересовањем за Петра, на крају I века21.
Готово исти закључак на другачији, језгровитији начин, изнео је Р. Пеш: "Оно што је
било видљиво у Петру, ушло је у примат"22.
Ово извршавање првенства у новозаветним текстовима, тврде
римокатолички теолози, пројављује се у "клици", али се никако не може одвојити од
историјске улоге и значаја које је апостол Петар имао за време свог живота, а коју је
у римској Цркви и задржао посредством свог наследника на епископској столици.
Римска столица ће временом све више постајати свесна и одговорна у својој улози
бриге за јединство Цркве, као и за верно чување и преношење апостолског предања.
Посебно место и својеврсно првенство светог апостола Петра у сабору
Дванаесторице за предање и савремену теологију православне Цркве није спорно.
Међутим, установљење тог Петровог првенства и сама његова улога првог међу
апостолима, како је приметио Н. Куломзин, били су условљени конкретном и
непоновљивом историјском ситуацијом. Услови се односе на јединственост и
историјску непоновљивост Цркве Педесетнице. Наиме, као што је Црква
Педесетнице била јединствен и непоновљив догађај у свештеној историји спасења,
тако је и Петрово првенство у сабору Дванаесторице у Јерусалиму било историјски
јединствена и непоновљива појава23.
Сваки помесни епископ ране Цркве био је учитељ свог стада. Свако од
епископа је светотајински, путем апостолског прејемства, задобијао назнаке за
службу светог апостола Петра, првог исповедника вере24. Зато је рано светоотачко
предање сасвим јасно у служби првих епископа уочавало прејемство или сукцесију
19 Према: Исто, стр. 55.
20 D. Moro: Svetopisamsko utemeljenje... str. 54.
21 Исто, стр. 54.
22 Према: Исто, стр. 55.
23 Н. Куломзин: "Место апостола Петра у раној Цркви", у: Примат светог апостола Петра,
Каленић, Крагујевац 1989, стр. 101.
24 Ј. Мајендорф: "Свети Петар у византијском богословљу", у: Примат светог апостола
Петра, стр. 10.
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службе апостола Петра. Познато је учење светог Кипријана Картагинског о "Петровој
столици" као о месту које постоји у свакој посебној, не само у Римској цркви25. Исте
ставове, потпуно невезано за Кипријана, налазимо и код источних отаца, што
потврђује да то схватање представља део саборног предања ране Цркве. Тако, свети
Григорије Ниски тврди да је Христос "преко Петра дао епископима кључеве небеске
почасти"26.
Текстови светих отаца на Истоку, који су се односили на прослављање
светог апостола Петра и величање његове улоге у оснивању Цркве, нису ни у ком
случају, чак ни после Великог раскола, то прослављање доводили у везу са папским
претензијама. За њих је служење сваког епископа, не само папе, водило порекло од
Петровог служења. Као што је Петар био позван од Христа да утврди у вери своју
браћу (Лк. 20. 32), тако су и епископи позвани и постављени да буду чувари вере у
својим локалним црквама. Петрова сукцесија огледа се у чувању праве вере и она,
као таква, не може бити географски локализована, или монополисана од једне цркве
(Римске), или пак једне личности (папе). Због тога је православним хришћанима
учење о примату, како је оно у средњем веку развијено на Западу, било потпуно
неприхватљиво и страно. Једна посебна, помесна црква не може у очувању Петрове
вере имати више овлашћења од других помесних цркава, јер у схватањима раних
хришћана свака помесна црквена заједница представљала је једну целосну,
католичанску, односно саборну Цркву. Зато се на Истоку највиши могући израз
истине тражио у сагласности свих епископа, а не у власти једног посебног међу
њима. Сама Петрова нследност била је укључена у епископску службу сваке цркве и
представљала је одговорност у којој је сваки "наследник Петров", укључујући и
епископа Рима, могао да погреши27.
Идеја примата једног од епископа постојала је и на Истоку, али не као Богом
назначена функција једне одређене цркве већ као нешто што се сматрало меродавним
углавном у области саборског законодавства28. Двадесет осми канон Халкидонског
сабора показује да су се првенство и привилегије римског епископа поштовали због
тога што је Рим био престоница Римске империје, а тек после тога истиче се да је то
столица коју је основао апостол Петар29. Многе цркве на Истоку могле су такође
бити назване апостолским столицама, јер су их основали Петар, Павле, Јован и други
апостоли. Међутим, то није давало никакве јуридичке предности тим црквама.
Епископ Јерусалимски је у IV веку био само викар митрополита из Кесарије, где се
тада налазила грађанска престоница Палестине. Када је сабор у Никеји у свом
познатом Шестом канону поменуо старе обичаје који су признавали изузетну
предност црквама Александрије, Антиохије и Рима, избор тих цркава није био
условљен историјским основама њиховог оснивања већ чињеницом да су се оне
налазиле у најважнијим градовима – центрима Царства30. Када би мерило те
предности биле апостолске основе тих цркава, црква у Александрији, коју је основао
апостол Марко, не би могла да буде у предности у односу на цркву у Антиохији, где
је Нови завет потврдио присуство апостола Петра. Двадесет осми канон Халкидона,
25 Исто, стр. 10.
26 Исто, стр. 10.
27 Ј. Мајендорф: Византијско богословље, Каленић, Крагујевац 1989, стр. 122.
28 Види: Ј. Мајендорф: Византијско богословље, стр. 119.
29 Види коментаре овог канона у додатку превода еп. Атанасија Јевтића у: Свештени канони
Цркве, Београд 2005, стр. 117.
30 Исто, стр. 71.
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уздижући епископа Константинопоља на друго почасно место, сведочи о томе да
мерило није у апостоличности, већ у принципу подударања црквене администрације
са световним структурама државе. Управо је касније апсолутизовање и
догматизовање значаја "апостолског" мерила првенства Римске цркве условило
неизбежан сукоб у схватању примата на Истоку и на Западу31.

31 Ј. Мајендорф: Византијско богословље, стр. 122.
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Boban Dimitrijević
DIE NEUTESTAMENTARISCHE BEGRÜNDUNG DES PÄPSTLICHEN
PRIMATS IN DER ZEITGENÖSSISCHEN
RÖMISCH-KATOLISCHEN THEOLOGIE
Die Frage des papstlichen Primats ist in den theologischen Diskussionen der letzten
Jahrzehnten immer mehr anwesend. Zeitgenossische Rimokatolische Theologen versuchen
die neutestamentliche Lehre uber die Rolle Sankt Peters im Konzil der 12, als in der fruhen
Kirche, neu zu entdecken, zu untersuchen und zu erleuchtern. Die Frage des Legats der
Messe Sankt Peters in der postapostlichen Kirche ergibt sich als essenziel, dH, dass sie die
Messe aller Glaubigen ist und die Messe die fuer immer unentbehrlich wird. Das Orthodoxe
Vorgehen weist aug die Notwendigkeit des Primats Sankt Peters und seiner Messe im
Konzil. Dieses Primat betrachtet die orthodoxe Kirche als etwas einmalig und onegleichen,
als die Kirche von Pentakost. Auf der anderen Seite, verwirklicht sich die Messe Sankt
Peters durch die episkopale Messe in jeder Kirche. Deswegen kann die Sukzession Sankt
Peters nicht lokalisiert werden, oder Eigentum einer (Rimokatholischen) Kirche, oder einer
Person (Papst) sein.
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ПРЕДАНИЯ В ЖИТИЯТА – ЖИТИЯ В ПРЕДАНИЯТА
Абстракт: Статията предлага данни за житието на деспот Стефан
Лазаревич и отгласа на някои профанни (граждански, мирянски вярвания), които
Константин Костенечки използва в творбата си. Направен е опит да се посочат
както проявите, така и разликите между мълчание/премълчаване и
цензура/автоцензура/селекция на базата на други средновековни литературни
паметници. Обобщенията са направени върху пет публикации, като резултатите са
подредени ретроспективно.
Ключови
думи:
житие
за
деспот
Стефан
Лазаревич,
цензура/автоцензура/селекция, святост и предание, епос, жития и героика, светско
и профанно.
"Из соблюденных в Церкви догматов и проповедании некоторые мы имеем
от писменного наставления, а некоторые приняли от апостольского предания по
преемство в тайне,… ежели отважимся отвергать неписанные обычаи, как будто не
великою важность имеющие, то непременно повредим Евангелию в самом главном,
или паче от проповеди апостольской оставим пустое имя без содержания".
Василий Великий, Правило 97, О Св. Духе, гл. 27.
"… древнее Предание находим:
а/ в древнейшем памятнике церкви – "Правилах святых апостолов";
б/ в символах веры древних поместных церквей;
в/ в древних Литургиях;
г/ в древнейших актах, касающихся христианских мучеников: эти
мученические акты не прежде входили в употребление верующими, как по
предварительном рассмотрении и одобрении их местными епископами, и читались
на общественных собраниях христиан также под надзором предстоятелей церквей; в
них видим исповедание Пресвятой Троицы, Божесва Господа Иисуса Христа,
примеры призывания святых и веры в сознательную жизнь упокoившихся во
Христе…"
отец М. Помазанский (1992), Догматическое богословие.
Tук се засягат въпроси, провокирани от неизменното любопитство и
любознателност на студентите1 – от съвременния Ат мегдан в Цариград до
Хиподрума в Константинопол от IV в., мястото където в началото на
1 Става дума за спецкурс на тема "Раждането на една столица – раждането на една
цивилизация (Константинопол от IV дo Х в.)" по магистърска програма на катедрата по
Кирилометодиевистика, във Факултета по славянски филологии на СУ "Св. Климент
Охридски", воден през учебната 2001/2002 г.
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Четиридесетница, както пише св. Йоан Златоуст в своя Шестоднев, стават
"ристалища", гадае се с кости, предсказват астролози – забави, които отклоняват
пасомите от Църквата.
Прочетено през погледа на Ж. Дагрон (Dagron 1974: 32-154), раждането на
втората имперска столица, с нейните светци и празници (Fest und Alltag 1990: 11226), с "вечно живата античност" на Балканите (Weitzman 1984), предизвиква
въображението и днес – с нейния живот в ежедневието, забавления, мода, литийни
шествия, чудотворни мощи, с Императора, подкрепян или отхвърлян от подкупни
религиозни партии. Оттук идват и въпросите за модела, който южните славяни
приемат от Византия през V в.; как те се адаптират към него, как натрупват опита на
предишните цивилизации и как наслагват собствения си опит в правилата (догмата,
морала и етиката) на новата християнска религия.
На въпроса, пред все същата разпалена студентска аудитория, има ли
цензура и автоцензура в началния период от историята на славянската литература,
вместо отговор получих отричане на термина цензура/автоцензура (преценка,
оценка/лична преценка) – за съвременния хуманитарист те били твърде обременени.
Предложеният термин селекция (подбор), обаче не отговаря напълно на
догматическата постановка за надзор, контрол на Църквата. Все същата млада
генерация2 аргументира правомерната употреба на двата термина –
цензура/автоцензура – за обмислен избор или съкращаване на текстове. Впрочем
самият цар Симеон в Предисловието на Златоструй твърди: "ние избрахме малко от
многото, и то ония [слова], които ни се харесаха". Но това твърдение определя както
правото на подбор, т.е. селекция, така и правото на цензура – преднамерения,
ограничен, съобразен избор. Цензурата от своя страна е регламентирана и от Списъка
на забранените книги в Първия Симеонов (Светославов) сборник от 1073 г. и в така
наречения Погодинов списък на забранените книги.
Отец М. Помазански (Помазанский 1992: 5-17) включва и разяснението,
дадено в цитираното Правило 97 за обичайните (традиционни) практики и символна
обредност като например: "упомянем прежде всего о первом и самом общем: чтобы
уповающие на имя Господа нашего Иисуса Христа знаменались образом креста, кто
учил Писанием? К востоку обращаться в молитве…? Слова призывания в
преложении хлеба Евхаристии и Чаши благословления, кто из святых оставил нам
письменно? Ибо мы не довольствуемся теми словами, которые Апостол или
Евангелие упоминает, но и прежде их и после произносим и другие, как имеющие
великую силу для тaинства, приняв оныя от неписанного учения. По какому также
Писанию благословляем и воду крещения, и елей помазания, еще же и самого
крещаемаго? Не по умолчанному и тайному преданию?… Самому помазанию елеем
какое написанное слово научило нас?…"
Преданието според казаното дотук е легендата, словото, т.е. епосът и
традицията, които се предават устно от поколение на поколение в една общност.
Отец Помазански включва и мълчанието в категорията на задължителните
правила на догмата, като се основава не само на св. Василий Велики, но и на
Огласителните слова на св. Кирил Александрийски. За съкровената тайна на
убежденията се препоръчва мълчание. Склонна съм да виждам в това, не само
обяснение за съхраняване тайната на посвещение в християнство [срв. в литургията
(молитва) ‘в себе’; тайната на изповедта въведена през VI в.], катарзиса на неофита,
2 За плодотворните обсъждания благодаря специално на д-р Стилияна Баталова, д-р Росен
Малчев и докторант Андрей Бобев.
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но и необяснимото ставане, осъществяване на познанието, търсено чрез мистерията
или християнския катехизис (обучение). Правилото на мълчание напомня и на
платоновите разсъждения за енергията (силата) на живото слово пред писменото,
преобразуващо тайната на божествения контакт във фиксирани знаци (образи).
Впрочем, в своите "Диптиси" Плутарх твърди, че в две писма Александър Велики
забранявал на Аристотел да записва и описва мистерии. Тук ще отбележа практиката
на мълчание, препоръчана не само от светите отци на Църквата в периода на
изучаване на Катехизиса, но и мълчанието като поведение според монашеските
устави; във фолклора – говеене, "мълчана вода", "мълчано хоро".
И. Делейе (Delehaye 1927: 202), цитиран със схемата на оглавленията в
книгата му, която разглежда светеца и светителството3, остава актуален и днес
именно поради създадения от него баланс между реални исторически податки и
филологически факти, между религиозна догма и духовни потребности на социума
(обществото). Светецът е онази магнетична личност, която въплъщава непознати
сили на душата, волята, откровението, Словото. Казано с езика на съвременността
той е културният герой на своето време, стълб в мирозданието, създадено от Бога.
Този дял е може би най-важният за славянския Юг и за Балканите поради късно
наложената християнизация и поради късното възникване в историята на писмен
език. Така в собствените сказания тук отчетливо се наслагват данни, които се
валоризират хилядолетия. Това е процес, в който определени случки се свеждат до
определени сюжети, актуални за общността, нереални по време и място на
случващото се. Делейе разглежда и създаването на легенди около мартиролога,
свързани в местни култове. Чрез неговите анализи за подобни случаи могат да се
уточнят редица вярвания, интерферирани в култовата практика на християнската
общност (и пространство). От този тип е аристократичната легенда за змееродните
Александър Велики, император Константин Велики, Неманичите, Крали Марко. А.
В. Гура (Гура 1997: 277-379) например посочва почитането на Змей между славяните
във връзка с култа към св. Марина (срв. Коцева 2003). Описаните от него локални
белези са характерологични и са формирани под решаващото влияние на историкогеографския фактор на Балканите.
Делейе разглежда и почитането на светци, които не са действително
съществували личности (според мен, герои и сюжети, които са плод на легендата и са
епико-баладични по своя характер), както и раздвояването на някои култове – срв. св.
Теодор Стратилат и св. Теодор Тирон (Delehaye 1909). У нас подобни примери могат
да се дадат със св. Петка, атрибутирана с народното си име: в изображение в Бояна
от 1259 г. и в текстове – например в Радомировия псалтир от втората полвина на ХIII
в. (Атон, Зограф, I. д. 13) и в чети-миней НБКМ №1139 от средата на ХIV в. – на 14ти октомври са посочени "две Петки". Друг пример: в монументалната живопис на
южните славяни се смесват изображенията на св. Кирил Александрийски и св.
Константин-Кирил Философ и др. Може би свободата и непосредствеността при
общуването между Бог и избрания за Светец, самоосъзнаването за божественото,
изпитанието на паметта за определена личност най-добре са илюстрирани с
изведеното от Делейе "l’amis de Dieu" (според Йо. 15:13,14 и Мт. 19:20), но и
3 За да се обясни личността на Светеца трябва да се проучат: речника на светостта; кой е
мъченикът-свидетел (ìÜñôõñïò) и кой – изповедникът; както и надзора на Църквата при
формирането на култа; да се обяснят култове към измислени лица-светци, които никога не са
съществували и едва тогава да заключим – кои са Светците? – по Иполит Делейе, Светецът
(Delehaye 1927).
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посоченото пак у него – "божи човек" за св. Антоний Велики у Атанасий
Александрийски, за св. Амвросий Медиолански, за св. Августин – светците от ранния
мартириум. "Божии хора" са още и пророците Моисей и Илия (според Втор. 33:1, Ис.
Нав. 14:6, Съд. 13:6, 1 Цар. 2:27, 9:6, 3 Цар. 13:1, 17:24, 4 Цар. 1:10, 4:9, 2 Пар. 8:14, 1
Тим. 6:11). Не се ли предопределя от светите отци на Църквата общуването между
Светеца (свидетеля, ìÜñôõñïò) и мирянина, неизкушения, катихумена с персонажи и
събития от Стария и Новия Завет като възможност за обяснение, но и за търсене на
Чудото в традиционна (профанна) среда? Не е ли това същото търсене на
аналогичното и алегоричното, което в хрониките съпоставя Писанието със съдбините
на човеците? – т.е. разказът за библейските личности и събития съпътства времето и
разказа "на" и "за" поколения.
***
При съпоставката на някои текстове се открояват примери за общи насоки в
култовете на светци, свързани преди всичко с исторически факт или дата, отразени в
средновековната българска и сръбска книжнина. Това са данни, присъщи за
вярвания, свързани с култове от ареала на българските и сръбските земи. Подборът
от текстовете е подчинен едновременно на религиозното и светско (профанно)
начало. Представянето тук е ретроспективно: от началото на XV назад към XIV в.,
до към X – средата на IХ в.:
• Житие на Стефан Лазаревич от Константин Костенечки, писано след
1427 г. (ЖСЛ);
• Московски (МКМ) и Ватикански (ВКМ) преписи на Хрониката на
Константин Манасий до 1350 г.;
• Житие на св. Марина (ЖМБ), бдински препис от 1360 г.;
• Химн за св. Богородица от Никифор Ксантопулос (ХБ), Макариев превод
от 1382 г.
В тези текстове се открива и връзка с култа към св. ап. Петър – празниците
Честни вериги на Апостола (ЧВП – честван на 16-ти януари) и Освещаване храма
(параклиса) на ап. Петър при църквата "Св. София" (ППС – за 25-ти април,
респективно "св. Петар в Бугарех").
Предложените примери показват преплитането и обогатяването на култове с
реалии, посочват и общото епико-баладично начало, което стои в основите на
християнската ценностна система (т.е. преданието като постулат на догмата и като
дял от епоса). Героизацията е еднакво необходима и на Църквата и на мирянската
общност. И така, тук под епос и епическо съзнание се разбира разказът, преданието,
запаметени и предавани под покровителството на древната Мнемозина. Посредникът
между помненето в преданието на епоса и записаното предание е наблюдателят,
събиращият сведения или този, който според Херодот се определя като uóôùñ. Такъв
е най-често смисълът на самоопределението (авторско самосъзнание) на записващия
"житието" или събитието в живота на Църквата. Както пише в своите лекции по
история на християнската църква В. В. Болотов "историкът" се разграничава от
знаещия (ãíþóôçò) и от търсещия Мъдростта (öéëüóïöïò) (Болотов 1994: 5-30). Това
са аспекти, които могат да бъдат разкрити и в отношението писател – читател,
слушател (тълкувател).
От гледна точка на литературната история основания да се търсят в
предложените примери взаимовлияния между епос и писмен разказ дават както
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възгледите на Хунгер (Hunger 1979: 37-56) за съпътстваща литература, в която той
класира и византийските хроники, непосредствеността на повествуванието им,
променливата съдба на нейните персонажи, така и Поетиката на Д. С. Лихачов
(Лихачев 1979: 75-79). Според Лихачов епосът и билините се явяват там, където
липсват анали в руската (славянската) литература. От стилистично-поетична гледна
точка границата между официалното и традиционното схващане за епичното е много
крехка. Тя дори хронологически е определена в историята на литургическите
текстове, а началото и е поставено чрез ритуала на ежедневното молитвословие.
Пространните жития например са на последно място в подредбата на
богослужебната книжнина в Типика. Мястото и времето на техния прочит се променя
– над гроба на светеца, в притвора на църквата, в трапезарията, прочит с тълкуване
или под надзор. В манастирите пространните жития са се четели и с наставник, за
което пише св. Теодор Студит в Огласителните си слова. Житията са
паралитургически текстове за разлика от синаксара, който има по-постоянен
литургически адрес в богослужението. Синаксарът (кратко, късо житие), за разлика
от пространното житие се чете след VI-та песен на канона. Като цяло жанрът Житие
(срв. Иванова 1985 и Трифуновић 1990: 47-77, 129-130, 317-321) е моделиран от
наративните разкази на ранния мартириум. Тези повествувания са инвариантни
(независими) в избора на повествувателната схема, на вида и броя на сюжети и
епизоди (извън Метафрастовата редакция, XI в.). Независимостта на сюжетите им
придава мобилност и възможност за "преместване по аналогия".
Класическият Синаксар (Пролог), Vat. gr. 1613 от първата четвърт на XI в.
(PG 117), съдържа кратка по обем агиографска информация, оразмерена чрез
еднаквия брой редове на текстовете. Формалното сходство между най-ранния препис
на Синаксара (Vat. gr. 1613) и някои образци на славянската традиция е поразително
(например в Станиславовия пролог от 1330 г., САНУ № 53, подобно на гръцкия
текст, статиите към отделните календарни памети заемат почти еднакъв брой редове
за месеците септември/февруари, л.1б – л.152а; срв. Павлова 1999: л. 115, л.199б).
Синаксарните жития "освобождават" възможността за полифункционално
поместване на пространните. Добър пример за това твърдение е включването на
житието на св. Йоан Милостиви в Лаврентиевия сборник от 1348 г., в Берлинския
сборник през XIII в. и др.
След VI в. личността на светеца се представя в литургията чрез поетиката на
друг жанр – канона (Андрей Критски). Той се различава от житието по структурата и
симетрията си. В него винаги (по условие) присъстват еквивалентни (равностойни и
постоянни) цитати от определени библейски песни (девет), а отделните му песни
имат по три тропара (Кожухаров 1974, 2003). Жанрово различен от житието, той
подсилва древните елементи в ритуала на богослужението (Аранц 1979: 5-45), и
докато песнопението за светеца структурира преданието в литургията (окончателно
през VIII в., Йоан Дамаскин), то житията със своята инвариантна структура са поблизки до хрониките и епическото сказание. Това са текстовете за размисъл и
тълкувание, примери за подражание, които запълват различно време в ежедневието
на монасите (на утренята; на катизмите, на физическия отдих и пр.). Времето за
прочит на житията зависи и от сезоните, т.е. от дължината на деня (светлата част на
денонощието), на което обръща внимание Виноградов (Виноградов 1914: 1-20, 204323) във връзка с дейността на патриарх Йоан Ксифилин като продължител на
Симеон Метафраст. От една страна, от значение е, че за четенето на жития
Патриархът (Йоан) информира императорския двор. От друга страна, коментарът
насочва както към дейността на Евергетидския константинополски манастир, така и
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към четивата (метафрази), които пише самият Ксифилин. Тези четива се
разпространяват за "домашно четене" към последната четвърт на XI в.
През XIV в. в България има поредица от владетелски поръчки на книги за
домашен прочит, включващи и жития (Сборник на поп Филип от 1345 г. и
Лаврентиев сборник от 1348 г. за цар Иван Алексндър, Бдински сборник от 1360 г. за
царица Анна и др.). Характерни са и за сръбската традиция (Трифуновић 1995: 253320).
В стратиграфията на фолклора епико-героичният епос се поставя на първо
място, има своите специални изпълнители и време на изпълнение. Доказателство за
обща литературна и традиционна образност през ХV в. е указанието за
интерпретация треси у гърло на "Иже херувиме" в Рилските литургически приписки
от XV в. (Тончева 1983). Бележката е написана към нотирания с невми текст.
Тресенето, т.е. тремолото, като указание за начин на песенно изпълнение е широко
използвано и до днес в южнославянския епически фолклор. Според речника на И. И.
Срезневски (Срезневский ІІІ: 1030)  е дума, регистрирана през ХVІ в. за
музикален знак в руската певческа практика. В литургията "Иже херувиме" (алилуя)
се пее на Великия вход след трисветое ("Свети Боже, Свети Крепки, Свети
Безсмъртни, помилуй нас"). Очевидно примерът не оставя съмнение за свободата, с
която еднозначни думи се използват за понятия, присъщи както на високия стил на
литургическата практика, така и на разговорния стил.
Изследванията на Б. Успенски (Успенский 1987) върху историята на руския
литературен език показват езиковите промени в рамките на установените вече
граници: средата на ХIV – началото на ХV столетие. Според И. Добрев (Добрев 2005:
5-140) "народната езикова стихия" променя и запазва писмената реч.
Дългогодишните дирения на А. Младенович (1995, 2006) на данни в ръкописите
също насочват към исторически промени и в сръбския език през този период.
Времето, когато славянският писмен език се обръща наново към своите естествени
извори. Апробира се речникът и стиловете в народните говори. В историята на
славянските литератури обаче сближаването на книжовната с епическата традиция е
представена в последните две десетилетия като самостоятелен дял от развитието на
художественото слово единствено от Р. Пикио (Picchio 1991: 256).
Неизмеримото богатство на византийската литература (като вид изкуство),
в сравнение със западната литература, е лишено от ранни записи на средновековни
епически песни (на героика). Например в сравнение със записите и авторитеминезингери, за разлика от бугарщиците при южните славяни. Късен е записисът на
епоса (Гротафератски запис от XIV в.) за Дигенис Акрид – героят на византийската
съпротива срещу сарацините, роден в епичните военни и териториални загуби на
Византия през VIII – IX в. (Beck 1971: 63-97).
Естествен отзвук в традицията на светското изкуство на Византия е
присъствието на по-нови митични образи (Даркевич 1975: 132-180, 235-259), както и
на антични образи (срв. Galavaris 1969: pl. XXIV, Vat. gr.1947, Par. gr. 552, Laur. gr.
Plut. VII, 32). В приложното изкуство на металопластиката, миниатюрата,
архитектурата те придобиват декоративен, съпътстващ характер, защото няма или
почти няма обвързани с тях текстове. В изследването на О. Демус (Demus 1976: 120122) за мястото на византийските мозайки в проучването на официалната култура
трябва да се изтъкне доказателственото значение, което авторът придава на обмена
между императорското изкуство и култура профана. Според него, тя привидно
изпреварва хронологически въздействието на записвани, атрибутирани и
систематизирани текстове, или с други думи, обществената апробация на
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естетични и морално-етични образци предхожда тяхното санкциониране. В същото
време култура профана поддържа традицията в собствените си измерения4. За
официална религия самото християнство например е признато едва три века след
възникването си (313 г. сл. Р. Хр.) като резултат от обществена необходимост. За
този период то акумулира ("от") и отдава ("за") представи в новата ценностна
система на обществото.
На Балканите, по-специално сред южните славяни, късното записване на
епически сказания не се заменя от системното иконологично (в текст и образ)
присъствие на Александър Велики (Възнесение на Александър), както и на легендата
за Троянската война (от късната преправка в "Александрията"), романтична история
за герой, заченат от змей и оплакан от Роксана, видял рахманите и използвал бойни
слонове (Маринковић 1985, 1987); или на повестта за Дракула, достигнала до руските
земи. Писмени известия за тези произведения има едва от края на XIV – началото на
XV в. И тъкмо за тази епоха – втората половина на ХIV в. – Д. С. Лихачов (Лихачев
1988) подчертава монументализма, постигнат в превода и илюстрациите на двата
български преписа на Манасиевата хроника. Той обяснява текстологическите
критерии на изследване и основанията да се приемат по-общи, но еднозначни за
гръко-славянската и латинската практика, методики за изучаване на текстовете. В
историята на сръбската литература монументализмът се "изгражда" в цикъла на
владетелските жития, съпътстван в живописта от родословната Лоза на Неманичите.
Струва ми се, че тук трябва да се припомни и определението на П. Лавров (Лавров
1914:164) за епохата на XIII-XIV в.: тя е "време на генеалогия за южните славяни", на
реализирана династична приемственост (вж. Държава и църква 1999: 7-54, 57-88).
Що се отнася до сюжетната мотивация на светителството и на преданието
(легендарното), на сюжетното в повествуванието, тук могат да се цитират както
поетиката на Веселовски (Веселовский 1913:1-133), така и "Морфология на
приказката" (Проп 1995:12-29). По тези въпроси изминатият път в агиологията и
методиките за нейното проучване наскоро бяха изложени от С. Баталова (Баталова
2004: 9-35, 80-82, 207-214). Проучванията за ранния мартириум, както и рефлексите
върху "строежа" (по В. Проп) на преданията водят до едни и същи резултати в
науката (Brown 1981), вероятно поради еднаквите обекти на изследване (например в
трудовете на плеяда руски учени, работили от края на XIX в. до 30-години на XX
столетие).
Дотук бяха очертани някои изходни позиции при разглеждане на въпроса за
официалната (от позиция на догмата) писмена обосновка и неофициалната трактовка
на сказанието. Те обаче са подкрепени само с няколко примера, което придава
известна относителност на резултатите. Разработката на проблема се нуждае от
системен анализ на сюжетите и на езика (стилистиката) в повествуванието,
разгърнати на по-богата база данни.
Житийният и летописният жанр предстои да докажат истинското си място в
южнославянските литератури. Те са посредник и репродуктор на по-ранни етапи от
литературната история на два жанра гранични с традиционния епос, усвоени едва
след покръстването в славянските преводи (IX–X в.). Следователно те неминуемо
носят езиковите белези на високия разговорен стил и на епоса (неписаното сказание).
По отношение на чуждоезичната литература те отразяват и състоянието, до което
4 Тук О. Демус (1976) дава пример с обеците на императрица Теодора – простонародни по
произход, те остават непроменени по форма както в императорския етикет, така и в
профанния. Този тип обеци са украшение на Балканите и през XIX в.
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текстовете са достигнали през съответната епоха в собствената си езикова среда.
Житията и Летописите определят априорния континуитет между високия разговорен
стил (die hochschprachlische profan Stil) и литературната им обработка. Защото
първоначално славяните разполагат единствено и само с речника на високия
разговорен стил (епически), без древните жанрове на романа, биографията, драмата.
Резултатите от проучените досега възможности сочат две решения – или преводът
следва дословно чуждия текст или се превежда по смисъл (Дограмаджиева 1968:
160-200; Милтенов 2006: 103-132, 186-195).
***
Деспот Стефан Лазаревич умира през 1427 г. (канонизиран на 19 юли 1927).
Той е наречен "Стефан Нови или Високи", номиниран е като "блажен". Паметта му е
на 19 юли, а се споменава и на 11 ноември – кончината на майка му Милица. Според
Сръбляка за него са писани служба и синаксар (Сергий 1997, III: 220 – 221). Четири
години след смъртта му Константин Костенечки сам отбелязва, че написва
Пространно житие, макар че септемврийската 1430/31 година е третата след смъртта
на деспота (Куев 1986: 328-426).
Житието синтезира героиката на Стария Завет с героиката и пределите на
античния свят (дори един подбор само от 12 цитата доказва това: Моисей, Исус
Навин, пророк и цар Давид, Самсон и др. (Коцева 1991). Линията на приемственост е
традиционно старозаветна (Моисей – Исус Навин, деспот Стефан – деспот Джордже).
Сравнението Певецът-Давид и Певецът-Орфей според мен маркира осъзнато ново
начало за Героя, което е от особено значение за южнославянската литература.
Освободена е литературната граница между  –
 (т.е. âßïò êáp ðïëéôåßá) и
обстоятелствено документираното летописно начало. В житието това е съобщено от
самия Константин в глави 22, 34, 75. Последното се доказва и от сравненията между
ЖСЛ и сръбски хроники, посочени от К. Куев и Г. Петков.
Новият герой е мотивиран с библейски аналогии, обединени с различни по
произход митични или митологизирани лица. Точно така, както в по-ранни епохи цар
Давид се изобразява в християнския Псалтир подобно на античния Орфей. И докато
през IV в. св. Григорий Богослов пише против "орфеевите мерзости" (т.е. против
елински култови практики), в началото на петнадесетото столетие тъкмо
благодарение на култура профана Орфей вече се помни като певец над певците
(глави 13 и 60 на ЖСЛ,), възпяващ смъртта на нов Герой – Стефан Лазаревич.
Впрочем, в духа на светските идеали някои гръкоезични еврейски писатели от
епохата на елинизма приемат, че учителят на Орфей е бил учител и на Моисей. През
XV в. деспот Лазаревич е сравнен и с двамата. Намирам, че ЖСЛ е добър пример за
окончателната византинизация в творчеството на славянските автори, т.е.
проникването на византийската образованост от всички нива на традицията и.
Като особеност на култа към владетеля "словесната иконография" е
поставена в основите на византийската ценностна система заедно с животописа на
Константин Велики от Евсевий Кесарийски. И още в нея "Императорът и
Свещеникът" (Дагрон 2006) имат различни превъплъщения. Но те не се про-менят. Те
само се видо-изменят и през XIV-XV в. се разкриват във всички нива на царската
идеология (Ђурић 1983; Bakalova 1986; Бакалова 1988). Или казано с езика на
семантиката достигат до нова брънка на семантчната (познавателната) спирала, в
която се разкрива богоизбраният владетел, индивидуалната съдба на личността чрез
сбор от аналогични качества. Това е ликът (order) на владетелите, подобен на
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пророческия, апостолския и т.н. ликове. Нивото на открит синкретизъм в ЖСЛ, което
по условието на автора представя "живот–деяния–летопис", допуска и се съпътства
неизбежно от антични представи, интерферирани със собствена епическа образност
(Веселовский 1886).
В Сърбия след Косовската битка тази сложна сплав се проектира
едновременно върху библейската история на владетелите и върху реалиите на
времето и общността. Както и върху географския ареал на познатия от древността
Свят – от Дамаск и пътя към Индия, където се бие Тамерлан, обратно до Агора
(Анкира, днес Анкара) и земите на император Сигизмунд. В ЖСЛ са използвани
обичайни за епохата на Палеолозите сравнения от царската иконология
(антропоними и топоними). Някои от тях са общи с Александрията и Манасиевата
хроника. Всъщност завладените от Александър Велики земи чертаят границите на
културното пространство на християнския свят: "там, където Александър победи с
меча си, ти победи с кръста, Павле", пише св. Йоан Златоуст. Целият този свят по
времето на Стефан Лазаревич наново променя своите граници.
Разгърнатата картина на царска смърт/оплакване в ЖСЛ има най-близък
хронологически паралел в началната миниатюра на ВМК, л. 2а – "Смъртта на
царския син Иван Асен" (Дуйчев 1962: 2, миниатюрата на л. 2: "смъртта на Иван
Асен", "сцена с опелото"). На фона на град-крепост царският двор и клирът оплакват
Иван Асен, който е представен вече облечен в черно погребално рухо. Владетелят
носи знаците на своя земен живот – венеца, короната. Скиптърът му – земната власт
– е в ръцете на Ангела. Дрехата му е черна, вероятно след приемане на великата
схима (Мирковић 1967: 173-180). В горния фриз на миниатюрата е представена
небесната сфера с полуотворените врати на Рая. Прочитът на изображението се
движи отгоре надолу и обратно в кръговрата Небе – Земя, Горе и Долу. Вестител на
смъртта е ангелът при нозете на починалия. Вторият ангел, съпровождащ душата във
въздушните митарства, е представен над тленните останки и под Небето. Следват
сферата на Небеса, надписите и възприятието се връща надолу – към тленните
останки.
Допускам, че цялата сцена е смърт (оплакване)/погребение на царския син.
Картинният разказ е представен с обичайните библейски понятия, той е строго
йерархичен по отношение на изобразените лица, чиито пози изразяват само
церемониална скръб. Интерполаторът не се връща към епизода по-нататък в книгата
нито с текстове, нито с илюстрации. Тази първа сцена на ВКМ има особен акцент –
ктиторският портрет на Иван Александър и синовете му е в края на ръкописа, където
Иван Асен е отбелязан като починал, л. 205а.
Около ядрото на новопреведената Манасиева Хроника в МКМ и ВКМ са
интерполирани различни други текстове, които интерпретират и актуализират
основния текст в насоки, важни за високопоставения си поръчител (царя). По стил на
изпълнение и по замисъл те не отстъпват от традиционната норма. Като
"обкръжение"(конвой), според терминологията на Д. С. Лихачов (Лихачев 1962: 167),
те не променят канона. Те опосредстват възприемането на нормата, но не я свеждат
до потребностите в момента, те не са конкретни, а догматични. На същото
догматично основание към всемирната история, точно по средата на МКМ под номер
седем е добавено "избрание мало" от житието на Андрей Юродиви във връзка с
Епифаний, според съставителя. Есхатологичната проблематика включва части от
Севериан Гавалски (№ 5) и Методий Патарски (№ 9) (вж. Коцева 1995).
Като поръчител на ЖСЛ сръбският патриарх Никон приема да се опишат
едновременно живота, дейността и времето на Стефан Лазаревич, т.е. по същество
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патриархът разрешава сливането на две повествувателни начала. Доминанта остава
времето, реалията на момента. Животът на деспота е проектиран и разгънат върху
основата на библейски цитати. Те са кратки и не се тълкуват. Те отбелязват
алегорията, която се доказва в разказ за деянията на един живот и последиците от
една смърт. Това експликативно начало, наречено от А. Грабар (Grabar 1928: 100)
"народно", е характерологично за уникални художествени паметници на българското
и сръбското изобразително изкуство. В словесното изкуство то намира израз в ЖСЛ.
След Грабар, търсейки по-адекватно на съвременността обяснение и термин
за една от характеристиките на официалното изкуство на южните славяни през XIV–
XV в., мисля че можем да приемем определението гражданско, профанно (мирянско).
Неговото пълно доказване обаче предполага системно изследване на етикета
(церемониала), отношенията между отделните социални групи, както и рефлекса на
традиционните родови отношения и мястото им в Църквата5.
Смъртта и Оплакването на деспота в ЖСЛ са представени в глави 87–93,
л.196б – л. 200б на Богишевичевия препис (Куев 1986). Константин Костенечки
проявява особен усет към драматичното. Той съобщава внезапно, така както в
действителност се случва, за изненадващата смърт на Стефан Лазаревич, глава 87. До
този момент на повествуванието, глави 87 и 89, две библейски личности, алегории на
Новозаветното и Старозаветното начало – Моисей и Илия, изтъкват качествата на
деспота. Смъртта (изходът на душата), оплакването и хайретичната част (глава 94) са
представени в отделни глави, различни по обем на текста. Най-дълга е глава 93.
Именно в нея се открива преданието като част от творческото кредо на Константин
Костенечки. В глава 87 той съобщава точния ден и час на смъртта – 19 юли, събота, в
петия час на деня, т.е. около часа на вечернята. Слушателите и читателите знаят, че
на другия ден, неделя, се чества паметта на св. пророк Илия. Според народните
вярвания, трите дни преди Илинден, наречени горещници, са съпроводени от
различни природни бедствия и наказания. Първият от тях, денят на св. Марина (17
юли) е посветен на светица, която има много превъплъщения (Фол 1996). Според
житието си тя побеждава дявола, има силата на архангел Михаил и т.н. Самият ден и
месец като "елемент на синтетичната организация на целогодишния цикъл на
Времето или като митологични класификатори" си конкурират с "митологизирана
интерпретация, основаваща се и на природно-стопански и на календарноастрономически тълкувания". В ЖСЛ, глава 93, л. 200 се казва: "Преди представянето
(смъртта) на [Стефан Лазаревич], на 17, същия месец, от небето сякаш въздухът
посипа искри, а те свистяха и угасваха". Издига се вихър, покривите на църквите в
града падат, разрушени са много жилища, както и домът на сестрата (Оливера) на
Деспота – "още в неделя (преди Илинден?)". Именно в този абзац от глава 93 е
отричането на "образите върху хартия" и разделянето на градските църкви на
православни и католически. Пак тук, в глава 93, след разделянето на църквите се
вмъква епизодът с юродивия просяк. Този епизод по същество отрича католическият
"празник на опресняците". В композицията на разказа Константин Костенечки
наново се проявява като майстор на междутекстовите паузи, които подсилват
драматизма. Тук обаче паузата е мълчание. Зад него стои преданието за
неописуемата мощ, сила и намеса в живота на човека, които имат св. Марина (Коцева
2003) и пророк Илия. Те и двамата са змееборци, победители на Злото. Това
5 Тези въпроси възникват например от особеното място, което заема галерията от ктиторски
портрети (XIV в.) в Марковия манастир и писмените извори, които ситуират изображенията
(есхатологичните представи според житието на св. Василий Нови и пр. – вж. Коцева 1995).
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профанно, мирянско обяснение на смъртта и опрощението на починалия, както и на
странните природни явления, не противоречи на догмата. Най-после яростта на
природните сили отговаря на борбата на демоните и ангелите, на греховете и добрите
дела, извършени приживе. Всъщност това се доказва с цитат от посланието на ап.
Иуда, който има отношение към многократните сравнения на Стефан Лазаревич с
Моисей, а в случая – с казаното след цитата от Йеремия 31:18 в глава 90 на ЖСЛ:
"ако плачът и воплите за Моисей припомним…". Самото Послание на ап. Иуда е
насочено срещу лъжеучителите (свойствата им), посочва примери за неверия от
Стария завет6.
Включвайки в оплакването на деспота друговерците, унгарци и мохамедани,
Константин Костенечки премълчава факта, че Стефан Лазаревич е член на Ордена на
Дракона, но Ангелите очевидно приемат за праведни разделянето на църквите,
отхвърлянето на хартиените икони, даренията, направени от него. В живота на
Стефан Лазаревич е документиран и интересът му към старозаветните книги и към
практическото законодателство, което той самият създава. ЖСЛ е не само факт на
художественото слово, документ в историята на сръбската, респективно на южнославянската литература от началото на XV в. Приведеният под линия твърде дълъг
библейски цитат отсъства в ЖСЛ. Но той идва да покаже осъзнатата мяра, в която
Константи Костенечки като автор и патриарх Никон като поръчител и надзорник
репродуцират библейската норма (закон) в човешката съдба. Мястото и личността
на владетеля деспот Стефан Лазаревич в обществената йерархия го определят като
светска личност на фона на светски събития. Пред Бога той е "блажен" и
"храбровавши во Христа". Харизмата на неговата природа е разкрита по-скоро в
описанието на физическия му облик. И тук все още дължим специално проучване на
метафорите, които отвеждат до автори като Евсевий Кесарийски и Амиан Марцелин.
Глава 47 на ЖСЛ разкрива елементите на светски етикет, очакващ сравнение и с
"Церемониала" на Константин VII Багренородни и с домашни извори за
задълженията на Добрия владетел. Що се отнася до "огъня" като символ той е
присъщ както на библейската традиция (Изход 3:2, Дан. 3), така и на много стари
практики, запазени и до днес на Балканите между гърци и българи.
Същата глава 47 на ЖСЛ дава основание на Н. Георгиева да анализира
героите–змейове в сръбската житийна и традиционна култура (Георгиева 1991).
Самото родословие на Стефан Лазаревич, както посочва житието, отвежда до
6 Ето думите на ап. Иуда 1:5-14 "Искам да ви напомня, – макар да знаете вече това, – че
Господ, като избави народа от Египетската земя, погуби отпосле ония, които не вярваха;
ангелите пък, които не опазиха своето началничество, а напуснаха жилището си, запази във
вечни окови, в мрак, за съда на великия ден. Както Содом и Гомора и околните градове, които
по същия начин като тях блудстваха и налитаха на друга плът, станаха за пример с това, че
бидоха наказани с вечен огън, – също тъй ще бъде и с тия, които, бълнувайки, като насъне,
сквернят плътта, презират началниците и хулят властта. А Михаил Архангел, когато се
препираше с дявола за Моисеевото тяло, не посмея да произнесе хулна присъда, а рече:
Господ да ти забрани. А тия хулят това, що не знаят; което пък по природа като безсловесните
животни знаят, в него се разтляват. Горко им, защото тръгнаха по Каиновия път, хвърлиха се в
користната заблуда на Валаама и загинаха в упорството Кореево. Те са петно на вашите
"вечери на любовта", като пируват с вас и без страх се гоят. Те са безводни облаци, носени от
ветрове, есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени, свирепи морски вълни, които
разпенят срамотиите си, звезди скитници, за които мракът на тъмнината е навеки запазен. За
тях е пророкувал и Енох, седмият от Адама, като казва: ето, иде Господ с десетки хиляди Свои
свети Ангели, за да извърши съд над всички…". За Моисей и Енох – вж. Аверинцев 1980.
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змееродния Константин Велики. ЖСЛ като паметник на официалната книжнина в
жанра на Пространните жития открито демонстрира свободното преминаване от
границата на литературното предание в границата на традиционния епос и обратно.
Тъкмо като феномен на литературата и като обществена потребност този тип
епическо съзнание се разгръща напълно едва в епохата на късното южнославянско
Възраждане и оставя трайни следи в изкуството на словото и живописта до
началните десетилетия на XX столетие. Животописът на деспот Стефан Лазаревич е
документ на общата представа за Героя-Владетел, но и документ за появата на
Юнака-Защитник в южнославянския фолклор.
* * *
Да се върнем към въпроса за цензура/автоцензура/селекция през ХIV в.
Интересен случай за автоцензура в химнографията, който се отнася до
Мариологичния цикъл е Химнът, посветен от Никифор Ксантопулос на св.
Богородица. Той е преведен като "Песен" от Макарий през 1382 г. "Песента" е
публикувана от Дж. Трифунович (Trifunović 1971). Гръцкият текст на Химна има 26
строфи, а славянският – 27. В стих 24: 1 на оригинала стои думата ÷åëéäüíéïí, която
липсва в славянския превод. Преводачът е потърсил смислова връзка в първите
стихове на 21, 22 и 23, като в 22: 2 вмъква хайретичен възглас на архангел Гавриил.
Така се аргументира сравнението в 24-та строфа на св. Богородица с "лествица",
вместо с “лястовица” (Коцева 1997). Макарий авторизира превода си, като влага повисок догматичен смисъл в химна и избягва просторечивото сравнение на Божията
майка с лястовица. Доказателство, че традиционната култура възпява св. Богородица
като "лястовица" намираме в една песен, записана от гръцки студенти-пилигрими в
Рим през XII в. В нея се пее за лястовицата и Богородица (Baud-Bovy 1983). Тези
стари сравнения на св. Богородица с лястовица са запазени и до днес на Балканите и
са интерферирани към много пo-древна пролетна обредност. В антропонимията,
например в пловдивско, Радите (ед. ч. Рада) са и Лалки. Именният им ден е на
Цветница. Лалка е и галено име за лястовица. Сравнението с лястовица не е чуждо на
житията, където то върви в библейския контекст на Пс. 84:4, Притчи 26:2, Ис. 38:14,
Йер. 8:7.
Друго литературно свидетелство за "цензура/селекция" в славяновизантийския свят дават според мен текстове, свързани с името (царуването) на
Михаил III (855–868 г.), покръстил българите. При баща му Теофил в родовите
владения на императора през 845 г. във война със сарацините са загинали 42-ма
аморейски мъченици. Съдбата им е свързана с византийската императорска династия
на Амореите (820–867 г.)7. От това време датира Пространното житие на 42-мата
аморейски мъченици (памет на 6 март). То е известно в единствен препис от
7 Император Теофил поддържа иконоборците и едва на смъртния си одър за изцеление се
покланя на иконите. Михаил III, като съуправител на майка си Теодора, се смята за съучастник
в утвърждаването на православното иконопочитане на Великден през 842 г. Имената и на
двамата са свързвани с Неделя на Православието, първа на Великия пост. По-късно император
Михаил III се съюзява срещу майка си с кесаря Варда. През 864 г. князът на българите Борис
приема християнското име на кръстника си – Михаил. С дворцов преврат Михил III, наречен
Пияницата, е свален от власт и се възцарява Василий I Македонец. Тези факти имат връзка с
посоченото по-долу чудо на св. ап. Петър, според Продължителя на Теофан (Продолжатель
1992, кн. ІV).
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Супрасълския сборник, края на Х в. (Иванова BHSB). Между славяните се
разпространява проложното житие, а във византийската традиция – метафрастовата
редакция (Добрев 1981), включена в илюстрираните менологии. Освен император
Теофил, в пространното житие за 6 март се споменава и Константин – лице близко до
двора, чиято дейност също е описана в хрониката на Продължителя на Теофан
(Продолжатель 1992, кн. ІІІ). За 42-мата аморейски войници популярно остава
проложното житие, в което името на Теофил липсва. Името на Михаил III също
липсва във водещата редакция на Синодика като четиво за Неделя на православието
във стемата на водещите византийски преписи (Gouillard 1967). В редакцията на
българския Синодик като негова отлика остават упоменанията и за Михаил III и за
майка му Теодора (Попруженко 1928: 75.80, 78.109). В Изборника от 1073 г. на л. 266
също са представени Теофил, Теодора и Михаил с кратки летописни бележки.
Надзорът, за който говори отец Помазански очевидно е прилаган, основавайки се в
случая на значението на Синодика като летопис на Църквата и мястото на текста
между четивата за Великия пост. Според Догматическото богословие независимостта
на местните църкви в избора на упоменанията (лицата, записани в диптиха) се
доказва и в българската редакция на Синодика. Забраната от времето на Василий I за
упоменания на лица от династията на Амореите е цариградска практика, която в
случая определя дата post quem/ante quem в историята на някои текстове и състави.
Към събития от ранния период на официалното ни покръстване се отнасят
интересни данни за култа към св. ап. Петър и константинополския празник за
възстановяване параклиса на апостола към църквата "Св. София". Възпоменанието
се отбелязва на 25 април. В руския църковен календар датата липсва (Лосева 2001:
249-250, 276), но в южнославянските пролози и месецослови се записва. Двата найубедителни паметника, в които е поместена паметта, са Станиславовият пролог от
1330 г. и месецословът (с началото на тропара) в Апостол № 882 – София, НБКМ
(срв. Пентковский 2001). Общи и повсеместни за Източната и Западната църква са
празниците Честни вериги на св. ап. Петър (16 януари/1 август) и Събор на ап. Петър
и Павел (29 юни). За датата 16 януари ранните славянски извори посочват само
канон на деня и късни (след XV в.) наративи.
Подробен анализ на култа към веригите на ап. Петър въз основа на
византийски материали, без да привежда славянски, прави В. фон Фалкенхаузен
(Falkenhausen 1990: 130-210). Тук са дадени сведения, свързани с исторически
събития във Византия и в България и отразяващи вярата в чудодейната сила на
веригите8. От писмените извори преданието се разпространява в традиционната
8 В дворцовия параклис на църквата "Св. София" са били положени две парчета от веригите, с
които бил окован св. ап. Петър по времето на Ирод Агрипа. Според Деяния 12:3-19, ангели
освобождават ап. Петър от оковите и това паметно събитие се отбелязва на 16 януари.
Празникът се нарича Честни вериги на св. ап. Петър и тропарът на деня за 25 април e
прехвърлен от 16 януари – този за Честни вериги. Особената победна сила, която имат
веригите са вероятният подтик император Василий I да обнови цариградския дворцов
параклис, както твърди Продължителят на Теофан. С чудесната намеса на ап. Петър с меч се
отстранява нежелания и порочен император Михаил III. Mечът, с който князът на българите
Борис-Михаил посякъл вероотстъпниците (сина си Владимир и 52 болярски фамилии), според
Бертинските анали бил поднесен в дар на престола на св. Петър в Рим. Така този меч станал
една от регалиите на Свещената Римска империя. Очевидно е, че през IX в. "верига-меч" са се
слели в представата "оръжие на правдата, на възмездието" в ръцете на св. ап. Петър. Това
тълкуване се налага и от Продължителя на Теофан и от наказанието на болярите и
престолонаследника в България. Самата епоха допринася също за интерферирането на по-нови
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култура, където се интерферира с много стари представи за времето – сезонната
грижа за добитъка и апотропеичното присъствие на Апостола в зимния период, след
края на мръсните дни в периода (28 декември – 6-7 януари). Вярванията са
разпространени между българи, сърби, румънци (Попов 2006: 106-114, 127-134;
Недељковић 1990: 106-108, 205-225, 260-262).
Монахът-княз (Борис-Михаил) посочил за владетел на българите сина си
Петър (апотропеичното Камен, евангелското Кифа за Симон, наречен от Исус Петър
– Йо. 1:42). Между династичните имена употребата на името Петър показва, че то е
рядко и че е обвързано преди всичко с българските владетелски имена (Dictionary
1992). Към X в. насочва и уникалната за сега посочка в Апостол с Евангелие, ЗЕС №
680 от XIII–XIV в., сръбски правопис (Стефановић 1989; Турилов 1999) – в
месецослова на ръкописа под дата 25 (28?) април във втора позиция се съобщава
честване на "св. Петар в Бугарех". При глаголическите рефлекси в текста,
анализирани от Турилов, 25 април отговаря на реалната цариградска дата –
"освещаване на (параклиса) при църквата "Св. София", където са пазени оковите на
ап. Петър9. Реликвите на параклиса са изобразени във Vat. gr. 1613 над проложното
четиво за деня.
Настъпилите промени в тълкуването (възприемането) на чудесата със св. ап.
Петър, според казаното в Деяния (оковаването и освобождаването от вериги;
разобличаването на Симон Маг, Деяния 8:5-24; посичане ухото на стража Малх,
според свидетелството на евангелист Йоан), довеждат до алегорията меч-веригаоръжие – Възмездие за Злото или Победа за Доброто. Тук като пример за отгласа на
обществената нагласа ще бъдат маркирани още няколко податки от IX–X в. Става
дума наново за пренасяне по аналогия на сюжети в житието на св. Петър Атонски
(Афонский патерик 1897: 487-514). Той е воювал срещу арабите, хвърлен е окован в
тъмница и с помощта на св. Николай (така!) избягва от плен у сарацините.
Преминава морето и стига до Рим. И двата епизода съвпадат с апокрифното житие на
св. ап. Петър. Тук е ръкоположен от папата в духовен сан и обратно, пак през морето

с по-стари легенди за силата на оръжието. Мечът е използван, както видяхме, за наказанието
на Малх. Но войните на Византия със сарацините, с непокръстените войници на прабългари и
славяни, и обръщането на същите тези народи в християнство, раждат нови легенди.
Наложеното покръстване подчинява на нов закон символи и ритуали. Като войнски атрибут,
оръжието е свързано и с конкретни обичаи осигуряващи победа, право на притежание и пр.
Въпросът как да се постъпва с мечовете, преди да се тръгне на война, намира отговор под № 67
в допитванията към папа Николай на българския княз Борис-Михаил през 866 г. (Дечев 1940).
9 Самият параклис е блестял със своето великолепие, както съобщава през 1200 г. руски
поклонник. В Преслав (днес в местността Гебе-клисе) археологът Павел Георгиев открива
църква с надпис "Св. Петър", датираща от IX–X в. (Георгиев 2000). Само на св. ап. Петър е
посветена църквата при с. Беренде от XIII–XIV в. с патронен празник на 29 юни. От епохата на
моравската мисия по времето на Кирил и Методий са издигнати храмове, посветени само на
св. Петър по документи от Бърно и Оломоуц (XI в.). След поемането на самостоятелното си
управление (774/75 г.) Карл Велики става дарител на храм "Св. Петър", вграден днес във
Виенската катедрала "Св. Стефан". Покровителство над войни-победители декларира
хронистът на кръстоносците, сразили цар Калоян в деня на Честни вериги на ап. Петър (1
август 1202 г., според Римския календар). От казаното дотук следва, че между времето на Карл
Велики, посичането на Михаил III и деянията на българския княз Борис-Михаил в дворцовия
етикет култът към веригите на ап. Петър е свързван с победа /наказание. През XIII в. той е
символ на воински победи за латинските рицари, сразили цар Калоян на 1август.
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се установява на Атон (Стара българска литература І: 5-26, 179-181)10. Въпреки че
живее като пустиножител около 50 години, св. Петър Атонски е изобразяван и като
войник с меч в ръката. За превръщането на оръжие (меч) в кръст, т.е. в спасение по
времето на княз Борис-Михаил разказват Чудото на св. Георги с българина, в цикъла
Сказание за железния кръст.
Преданията са възникнали в епохата на войни и на промяна на вярата, и на
ценностната система11.
Култът към св. ап. Петър в народните представи дели годишното време на
две. При българи, сърби и румънци той е свързван с вълците и вълчите дни, т.е. с
възстановяването на природата и укротяване на природните заплахи (Попов 2006)
след мръсните дни. Това че при сърбите присъствието на св. Петър Веригар (16
януари) е в зимния цикъл от народни обичаи и в сръбските слави (Недељковић 1990) е
много показателно за устойчивата връзка между писмен извор и устно предание.
Топонимите и оброците (на 29 юни), носещи името на ап. Петър също се срещат
често (Петрунова 2001: 52-53, 181-182, 245-266; Коцева 2005).
* * *
Ретроспекцията предпочетена в това изложение е обусловена от реалната
историческа предпоставка – късното записване на традиционния епос при южните
славяни. Тя предоставя и възможност за реална съпоставка между поетиката на
героичното в писмената традиция и рефлексите на мито-поетическото творчество в
нея. Произведение с особен "монументализъм" в литературното изкуство, което
позволява подобен подход, е житието на деспот Стефан Лазаревич (30-те години на
XV в.). Доминантата на епико-поетически похвати в литературния стил на
владетелско житие (в случая ЖСЛ) чрез маркирането на библейския епически фон не
са откроени между художествените постижения на литературата от XIV и ранния ХV
век в славяно-византийския свят. Житието на деспот Стефан е уникално и със своите
летописни вставки, които следват ясната хронология на един човешки живот.
Времето на смъртта на деспота, както и описанието на личността му са в
стилистиката на общественото предание ("Die hochsprachliche profan Literatur" und
Stil). И не на последно място – разработката се стреми да запази, доколкото това е
възможно за съвременния човек, орнаменталния стил и мислене на времето, което е
изградило традицията в ценностна система – и на писмените паметници, и на
устното предание12.

10 Житието е записано от монаха Николай и датира от 980 г., т.е. около времето на св.
Атанасий (†1000/01 г.), основателят на Атонската Лавра (Сергий 1997, I: 218, 313).
11 Следователно податките за много старо вярване, според което противоположности се
превръщат една в друга се разкрива и тук. В житието на св. Марина се разказва, че тя
разкъсала с кръста си утробата на дявола. Според народните вярвания тя помага на родилки
(алюзията кръст-ножица като хирургически инструмент); изобразява се обаче и с чук в ръката
как бие дявола, както посочва Фол в цитираното изследване (Фол 1996, вж. също Boulhol
1994: 255-263).
12 Сърдечно благодаря на д-р Радослава Станкова за помощта при редактиране на статията.
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Елена Коцева
ПРЕДАЊА У ЖИТИЈИМА - ЖИТИЈА У ПРЕДАЊИМА
У овом се чланку заступа теза да због недостатка сопственог књижевног
језика, још најстарија преводна житија и црквена предања носе стилска обележја
епоса. Да би се пратио тај став, коришћени материјал је ретроспективно распоређен –
од тридесетих година ХV века према летописним записима и паметима Х века.
Подељено је исто мишљење: да је високи (епски) стил разговорне речи трајно
присутан у литерарној образности, како је то приказано у неким народним
веровањима код Бугара и Срба.
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Драгана Јањић
Православни богословски факултет, Београд - Србија

АСКЕТСКО-ТЕОЛОШКИ КОМЕНТАР ЖИТИЈА
СВЕТОГ ПЕТРА КОРИШКОГ
Апстракт: Не могу се занемарити текстови који су побудили љубав према
светитељима, и учинили да се у души верника роди потреба за молитвом, подвигом
и светим животом, пројављујући и славећи светост која је подстицала на веру и
побожност многе генерације.
Кључне речи: агиографија, подвиг, монаштво, покајање, молитва, духовна
борба, созерцање, смрт, светост.
Агиографија је понекад дефинисана на једноставан начин као литерарни
жанр Житија светих. Целокупна агиографска књижевност упркос њеној регионалној
особитости била би ипак јединствена у односу на њену идеолошку основу. Наиме,
свако житије служи да створи или рашири култ једне личности, као живо сећање
његовог моралног преображења и плодотворног остваривања Христових заповести о
еванђељском животу. Зато је Житије неопходни додатак за настављање Светог
писма. Када је реч о историјској личности, Житије заснива свој садржај на
историјским чињеницама и на традицији о датој личности и могло би да служи као
историјски извор од примарне важности. Ако није реч о историјској личности,
Житије пружа са друге стране само један тип светости.
Житије и подвизавање, како стоји већ у наслову Житија светог Петра
Коришког, унапред најављује личност о којој ће се писати и њене главне историјске и
духовне дужности или заслуге. Већ на почетку увода Житија светог Петра
Коришког1, које ће бити предмет тезе, његов писац Теодосије (друга половина XIII и
прва половина XIV века) назначује корисност Житија које му је било наручено, а
чији је васпитни циљ који му је поверен јасно подвучен на почетку: ''ÜfÜ an
q(bÜ)r{hu| fhrÞ`, h ráu' hgpÜd'mì h ak(`)cnk~a|gmì~ fhgm|, onqkádm{l(|) pndnl|
ohq`mÞÜl| nqr`bhrh...''2 јер превага утицаја паганске литературе, пре свега у односу на
начин угледања на врлине античких јунака и њихово јунаштво, подстакло је неке
кругове да овом утицају супротставе Житија светих, чије духовно подвизавање у
развијању врлина не би било мање важно од најомиљенијих романа, и што побуђује
унутрашњи пламен на борбу или боље у задобијању користи за душу: ''...dnapn gákn h
onk'gmn h ak(`)cnìcndmn ak(`)cì an pÜr| ak(`)cnk~a{b{l| d(ì)x`l| qhÿ
opnwhr`âl`, p|bÜmÞl| j| dnapndárÜkh q|qr`bkÿ~r ÿjnfÜ h báxm{hu ohq`mÞhu|, hfÜ
dpábkâ b| bnhm'qrbá máj{hu up`apnb`'xÞhu lìf|qrb` m`ohq`m'm` napár`âl`. m({)mÿ
k~aÜýÞh bnhm'qrbn fÜk`mÞÜl| k~a|gmn qhÿ onwhr`~r| h àr rìdˆì‰ ÜfÜ b| ap`máu|
1 ЈОВАНОВИЋ Т., ''Теодосије Хиландарац, Житије Петра Коришког'', Књижевна историја, XII,
48, 1980, 649-674.
2 Ibid., 650.
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ìqp|dmÞh fÜ h hqjüqmÞh h mÜqrp`xk{b{, hfÜ j| qìopnrhbm{hl| a{rh ìwÜr'qÜ...d` h
l{ j| mâlì b|mÜrÞÜl| gpÜýÜ h ÿjn nqr'mnl| ondb{c{ âcn b|qr`bkÿâl{ h l`kh j|
dnapndárÜkh ondbc'mÜl'qÜ3. На које паганске текстове се позива Теодосије, писац
Житија? У Радојичићевом чланку, који се тиче књижевних путева и најрадије
читаних текстова из паганске литературе у средњовековној Србији, међу високим
српским племством, били су наведени Александрида (Роман о Александру Великом),
Роман о Троји и Роман о Индији4. Чувени средњовековни Роман о Александру
Великом, познат под именом Александрида, Псеудо-Калистена (II-III век) вероватно
је донесен на Запад у време стварања Латинског царства у Цариграду (1204). Један од
најраширенијих текстова у средњем веку, Александрида је на старо-српски преведена
из једног грчког текста латинске редакције, чија је обрада вероватно потицала из
западне Босне или северне Далмације, где је почелa да се развија од XI века српскоћирилична литература. Сматра се да је превод био урађен у време српске краљице
Јелене (†1314), која је пореклом била из Анжујске династије.
Роман је познавао Данило II (1270-1337) и његов настављач Данило ученик
(чија се књижевна делатност ставља између 1337. и 1340). Пишући о светом краљу
Милутину, Данило II, да би увеличао углед и политичке аспирације његовог јунака и
државну делатност, прибегава класичним представама упоређујући га са
Александром Великим5, метод који је следио и касније применио његов Настављач
на Стефана Дечанског6. Најстарији српски рукопис који садржи роман о Александру
потиче с краја XIV века. Био је осликан минијатурама и припадао је Народној
библиотеци у Београду, али је уништен за време бомбардовања 1941. Други рукопис
који постоји потиче из XV века, сачуван је у Народној библиотеци у Софији, и био је
са минијатурама7. Интересантно је забележити једно Мирковићево запажање
3 Како је запазио Дујчев, Житије светог Антонија могло је бити преведено већ у X веку јер,
позивајући се на један бугарски полемички трактат, презвитера Козме из X века, које се односи
на богумилство, запажа се позивање на Антонија Великог, Саву Палестинског и древних отаца
који су побегли у пустињу, што наводи на размишљање научника да су Житија поменутих
отаца била очигледно добро позната у прабугарској традицији како би могла да снабдеју
потребним аргументима једну такву полемику. Такође се претпоставља да је древни хронограф
Кијевске Русије Нестор, пишући Житије светог Теодосија Печерског (око 1079-1080), читао
Антонијево Житије у словенском преводу. ЈОВАНОВИЋ, ''Живот Петра Коришког'', 650.
ТЕОДОСИЈЕ, Живот светога Саве, Београд, 1860 1-2. ATANASIO, Vita di Antonio, (Chr. Mohrmann
& M. J. Bartelnik & P. Citati & S. Lilla) Verona, 1974, 5-7. DUJČEV I., "Les rapports hagiographique
entre Byzance et les Slaves" The Proceedings of the XIIIth International Congres of Byzantine
studies, Oxford 5-10 september 1966, London 1967, 363-370. @pu`mcek|qji Q. @., ''Jz hgswemÐ~
dpebmepsqqjni khreprsph'', Q. -Oerepaspcz 1888, 12-15. Ondqj`k|qjh C., Uphqrh`mqrbn h
ancnqknbqj` khreprsp` b Jhebqjni Psq (988-1237cc.), Q`mjr Oerepaspc 1996, 209.
4 РАДОЈИЧИЋ С. Ђ., ''Источна и западна компонента старих јужнословенских књижевности'',
Глас САНУ, CCLVI, 1963, 1-20. MIKLOSICH, "Trojanska priča", Starine, III, 1871, 146.
5 ДАНИЛО ДРУГИ., Животи краљева и архиепископа српских, Службе, Београд 1988, 106, 112,
95, 108.
6 Ibid., 183, 187.
7 РАДОЈИЧИЋ С. Ђ., Развојни лук старе српске књижевности, Сента 1962, 29. RADOJIČIĆ S. Đ.,
"Aleksandrida", EJ, 1, 57-59. JAGIĆ V., "Ogledi stare hrvatske proze, Život Aleksandra Velikog",
Starine, III, 1871, 203-329. ID., "Život Aleksandra Velikog", 22-27. НОВАКОВИЋ S., "Приповетка о
Александру Великом у старој српској књижевности", ГСУД, 1878, I-LVIII, 1-150. GRABAR A.,
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минијатура Мирослављевог јеванђеља (XII век), где каже: ''Посебно једна од њих
представљала би Александров лет на небо, који је насликан под утицајем једне од
западних Александрида, јер показује тип сцене непознате српској редакцији. С друге
стране потребно је подсетити да када је написано Мирослављево Јеванђеље,
Александров роман још није био преведен''8.
У првим поглављима која следе предговор, писац Житија прибегава опису
Петрове породице и његовог образовања, дајући једну општу слику, тако заједничку
агиографском језику. Укратко, дато је обавештење о његовим побожним
родитељима, његовој младости, првог контакта са светим књигама. Запажа се
заједничка духовна атмосефера између Петровог Житија, и Антонија Великог (†356)
и светога Саве (1173-1235), у којој се рађа и припрема терен за будућег светитеља:
''jpnr|j fÜ qÞh gákà hg dár|qj` nrpnj| h on b'qÜlì rhu nap`g| h mp`b hlá`xÜ h
opnqrn~ h aÜgknahbn~ dìxÜ~, onqkádh m` mâl| aìdìýì~ ak`cnd`r|, b| ~má
b|gp`qrá anfÞ~ opnÿbkÿxÜ. lmnc`ýh an ÿjn lhpqj{hl| fÜk`mmn, m` hcp`khý` h
ongnp{ q|bp|qrm{vh âcn hqundÜýÜ, h qÜcn fÜ b| na|ýqrbn onârh m'dÜýÜ,
ìjpáokÿuì qÜ: nmnlì fÜ qhu| hqrp|cxì qÜ h mÜk~andpìfmn b| qhvÜb{u| a{rh
pÜjxì h r`ln mÜ unrá`xÜ hrh...ìwÜmÞ~ fÜ o`wÜ ophkÜfÜ h lmnf`â b| vp|j|b{
onýÜmÞÜl| mÜfÜ b| dnlì opáa{b`xÜ h mh n ohýh fÜ mh n ndáfdh qjp|a| rbnp`xÜ
pndhrÜkâl`''9. Призив светитељу да следи Христа10 прати традиционални модел
Житија светог Антонија11. Наиме, Петар, упознавши се са светим књигама, био је
погођен једним фрагментом из Јеванђеља: ''Ко воли оца или мајку више него мене,
није мене достојан'' (Мт. 10, 37). Ова реченица изазвала је корениту промену живота,
која га за кратко време снажно, из ''чисте ватрености и ревности према Богу'', води до
напуштања света и бекства у пустињу. Међутим, било би за сходно подвући
јеванђељску противуречност између следити Христа и живота у свету, приказаног у
облику сестре, а који је маестрално разрешен одлучним Петровим ''не''12. Иако
атипично за српску средњовековну књижевност, Петров однос са сестром налази
сличности у Житију св. Саве, у прекорима дворске пратње после Савиног монашења,
где је њихово јадиковање које иде до очајања изражено као у Петровом Житију
јадиковање напуштене сестре: ''qhÿ h lmnc` ok`w~ q|ck`cnk`bxÞh''13; ''qÞ` h lmàc`
Recherches sur les influences orientales dans l’art balkanique, Paris 1928, 108-133. PETKOVIC, "Le
roman d’Alexandre", 341-343. Vnmebz C., "Qk`bmqjh psjnohqh bz aepkhmqj`r` dzpf`bm`
ahakhnrej`" Qanpmhjz m` Azkc`pqj`r` @j`delh M`sjhrá, XXXI, 1937, 18-19. RADOJICIC S. DJ.,
Stare srpske minijature, Beograd 1950, 46-47. МИРКОВИЋ Л., Мирослављево еванђеље, Београд
1950, 33-35. BeqeknbqjÐi @. M., "Hgz hqrnpÐh pnl`m` h onbáqrh, I, Jz bnopnqs naz hqrnwmhj` uz
qepaqjni @kejq`mdpÐh", Qanpmhjz nrdákemÐ psqqj`cn g{j` h qknbeqmnqrh Hloep`rnpqjni
@j`delÐh m`sjz, 40, 1886, 129-511.
8 МИРКОВИЋ, Мирослављево, 33-35.
9 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 651. ТЕОДОСИЈЕ, Живот Саве, 5-6. ATANASIO, Antonio,
9.
10 У православној цркви не постоји ниједна систематична књига о угледању на христа.
Живети и умрети у Христу, била би наиме ''угледање на Христа'', према православном учењу.
Ondqj`k|qjh C., ''Qlepr| h bnqjpeqemhe b bhg`mrhiqjnl ancnqknbhh'', Qrp`mhv{, 3:4, 1998, 540551.
11 ATANASIO, Antonio, 2-3, 9-11.
12 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 652-656. ATANASIO, Antonio, 3, 1.
13 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 655.
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ondnam` ok`w~ q|ck`cnk`bxÜ''14; ''j`lÜmürpnamÜ mÜlhknqrhbmÜ mÜ onlhkìâx kh
qk|g{ lnâ, opÞlÜr kh rÜ cnqond|''15; ''j`lÜmnìrpnamÜ, mÜlhknqrhbÜ, opÞlÜr kh rÜ
cnqond''16.
Аскетизам
Ако спознаја божанске доброте надвлада инертност греха, у човеку почиње
да се развија неодољива чежња за врлином, једна неутољива глад за божанским.
Супротност између Зла и Добра, из чега настаје непомирљиви сукоб између страсти и
врлина, преображава се под утицајем инстинкта врлине у борбу из које етика прелази
у аскетику. Облик такве борбе била би аскеза (a;skhsij) – вршити, примењивати
врлину17. Одрицање које се остварује, према Јовану Лествичнику није ништа друго
него монаштво18. Термин – monaco,j означава нешто што је јединствено, што се ради
само на један начин, што се налази само на једном месту и што постоји само у једном
примеру19. У хришћанској традицији монах означава: а) онога који живи сам
(еремита или анахорета-пустињак); б) онај који се одриче породице; в) онај који живи
заједно са другима (киновита-општежитељ); г) онај који је сједињен са Богом. Монах
је онај који опонаша Христа, онај који води ангелски живот кроз непрестану борбу и
труд како би задобио врлине20.
У току друге половине трећег 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
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 као и разлози због којих је Египат био
позорница тога у прва три века. Александрија, велики културни хелинистички
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 показало 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 оквиру ове атмосфере, допуштено је замислити да у градовима
14 ТЕОДОСИЈЕ, Живот Саве, 20.
15 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 658.
16 ТЕОДОСИЈЕ, Живот Саве, 20.
17 ROCCI L., Vocabolario greco-italiano, Roma, 1939, 279.
18 БОГДАНОВИЋ Д., Јован Лествичник у византијској и старој српској књижевности, Београд
1968, 83.
19 ROCCI, Vocabolario, 1250.
20 MIQUEL P., "Monachisme. III. Signification et motivations du monachisme", DS, X, 1977, 15471556. GUIBERT DE J./VILLER M./OLPHE-GALLIARD M., "Ascèse, ascètisme. I. La notion d’ascètisme.
III. L’ ascèse chrétienne.", DS, I/2, 1937, 968-976.
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богатим као Александрија, где је доминирала висока хелинистичка 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 аскетизму21. 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 су 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 Христа22.
Еремитизам (avnacw,resij)23 био би једна врста подвига у самоћи ван сваке
заједнице. Еремитизам светог Јована Лествичника зове се исихија (hvsuci,a)24 – мир,
молити се у тишини, и означава потпуну самоћу како би се могло достићи потпуно
созерцање и један директни однос са Богом25. Исихија на монашком језику одговара
еремији (evrhmi,a)26, животу у самоћи. Практиковање исихије односило би се управо на
монахе који су се настанили у пустињи. Глас који је дошао са неба Арсенију (око
354-449) говори му: ''Бежи, ћути, буди смирен''27. Да би се пронашла исихија,
потребно је да се побегне од буке, метежа овог века, од свега онога што је узрок
узнемирењу. У тражењу Бога, исихаста има једног врло опасног непријатеља, који
није одвратно друштво и разузданост које оно доноси, већ његово срце које, упркос
спољашњој самоћи, остаје узнемирено својим бригама, мислима које носи са собом у
подвизавању. Исихија је у ствари у потпуности унутрашње стање, још више од
начина живота је стање душе28. Исихија може бити спољашња и унутрашња. Према
Јовану Лествичнику, спољашња исихија (телесна) била би одвојити се од свих
страсти властитог тела, тј. надгледати духовно властита осећања и понашање тела.
Док би унутрашња исихија (ума) била ''спознати лоше мисли, пазити на помисле да
не буде поткрадано'', дакле, имати пуну концентрацију која не допушта да се увуку
лоше мисли и омета расејаност у размишљању29.
Свако дело спасења у ширем смислу могло би бити изражено грчком речи
праксис – дело, акција. У хришћанској употреби, према Евагрију (око 345-399), реч

21 FESTUGIERE J-A., Les Moines d’Orient, I, Paris 1961, 41-57. ATANASIO, Antonio, XXIII-XXVII.
DESPREZ V., Le monachisme primitive, Des orogines jusq’au concile d’Éphèse, Bégralles-en-Manges,
1998, 101-197. HANSEN C. G., "Le monachisme dans l’historiographie de l’Église ancien",
L’historiographie de l’Église des premiers siècles, Paris 2001, 139-147. VANNIER A-M., "Jean
Cassien, historiographe du monachisme égytien?", L’historiographie de l’Église des premiers siècles,
Paris 2001, 149-158.
22 ATANASIO, Antonio, XXVI-XXVII. ŠPIDLIK, "Eremites", 766, 769.
23 ROCCI, Vocabolario, 137.
24 Ibid., 863.
25 JOANN. CLIM., Scala, PG: 88:1117B.
26 ROCCI, Vocabolario, 762.
27 Vita e detti dei padri del deserto, (L. Mortari), Roma 1975, I, 2, 97.
28 ADNES P., "Hésychasme", DS, VII/1, 1968, 384-389.
29 JOANN. CLIM., Scala, XVII, PG 88:1097BCD. LIALINE C., "Érémitisme. I. Érémitisme en Orient",
DS, IV/1, 1960, 937-938. DUBLANCHY E., "Ascétique. I. En quoi consiste l’ascétique?", DThC, I/2,
1923, 2037-1046.
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праксис показује духовни метод да се очисти страствени део душе30. Може се, дакле,
говорити о негативном праксису када тежи да укине сметње и бори се против лоших
помисли, и позитивном праксису када намерава да развије врлине. Термин праксис
примењен на Петрово Житије открива се у његовој првој етапи према очишћењу, у
бекству од света, одрицању, самоодрицању на које би могло бити надовезана
ксенитеиа (иселити се из земље)31, дакле, припремни пут да бисмо могли да
испунимо позитивни праксис.
Бекство од света
Када човек допусти веродостојан сусрет са Богом, а верска се осећања
претпоставе добровољно, да се лише бар за неко време сваког контакта са пролазним
добрима, налазимо се пред једним понашањем које може бити названо: бекство од
света или одрицање од света (ov potagh,). Оно се тиче света, тј. спољашњих вредности
(материјалне и духовне, друштвене и појединачне), све заједно и захтева бекство, или
боље - склоност која је интензивно живљена у правцу радикалног одвајања, не само
афективног (из жеље) него следећи могућности ефективног (материјалне, стварне).
Четири степена Антонијевог бекства од света у животу пустињака објашњена су као
још радикалније одвајање од људског друштва према једном већем духовном
усавршавању, једном прогресу у сједињењу32.
Да бисмо боље разумели термин ''бекство од света'', можда би било корисно
узети у обзир двоструку различитост која се тиче значења ''света'' и ''бекства''.
Свет
Значење речи свет (ko,smoj)33 – објашњава се као организовани свет, стављен
у ред, потчињен закону и принесен нашем естетском созерцању.
У Новом завету и хришћанским језиком реч ''свет'' узима једну у свему
негативну конотацију: ''овај свет'' је супротстављен ''будућем свету'', ''вечном животу''
и стога постаје име и симбол оног дела човечанства које, заборављајући творца, живи
без неке трансцендентне перспективе. У овом другом смислу сваки хришћанин
позван је да побегне од ''света''. Стога је потребано једно одвајање од онога што је
земаљско34.
У аскетској традицији није могуће разумети монашки разлог без схватања
појма света. Ава Исаија (IV-V век) сматра да човек не може да служи Богу ако не
мрзи читав свет. На питање шта је свет, он одговара: ''Свет је простор греха. Свет је
радионица свега неприродног. Свет је испуњење свих твојих телесних страсти. Свет
је помисао да ти остајеш увек у животу. Свет је више брига за тело него за душу.

30 ÉVAGRE LE PONTIQUE, Le traité pratique ou le moine, SC, II, 171, Paris 1971, 78:667. ŠPIDLIK T.,
La spiritualità dell’Oriente cristiano, Torino 1995, 169.
31 БОГДАНОВИЋ, Јован Лествичник, 81-82.
32 WINANDY J., "L’idée de fuit du monde dans la tradition monastique", Le message des moines a
notre temps, 1958, 95. ATANASIO, Antonio, 2-7, 8-9, 11-48, 49-88. ЈОВАНОВИЋ, ''Живот Петра
Коришког'', 654-651.
33 ROCCI, Vocabolario, 1078.
34 AFANASSIEFF N., "Le monde dans l’Écriture Sainte", Irénikon, 42, 1969, 95-104. GRELOT P.,
"Monde. I. Le monde dans l’écriture sainte", DS, X, 1977, 1620-1633. LECLERCQ, "Mondo", DIP, VI,
1980, 53-57.
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Свет је таштина онога што остављаш''35. Јован Лествичник не даје никакву
дефиницију света, међутим, оставља да се закључи шта подразумева под овим
термином. Према њему, свет није само свеукупност пролазних вредности, видљивих
и невидљивих, стварних и апстрактних, него и комплетна зависност од страсти, са
којима човек убија сам себе, нестајући за вечни живот у божанском бићу36. Такво
понашање одговара суштинским показатељима јеванђељске поруке: ''Каква је корист
човеку ако сав свет добије, а души својој науди'' (Мт. 16, 24-26)37.
Дакле, за хришћане напуштање света постаје неопходна последица Божије
љубави, каже Теодорит Кирски (393-460)38. ''Оставити свет'', каже Филоксен из
Мабуга († 523), ''средство је да се постане опонашатељ Христов, Христов садруг како
би се преобукли у Христа39.
Осим афективног одвајања од света, како се понекад каже у Новом завету
(1Кор. 7, 29-31), потребно је одвојити стварно-ефективно у одрицању од пролазних
добара. Ориген († 252/254), који може да буде сматран претечом бекства од света у
монашком смислу, верује да је унутрашње одвајање од земаљских добара неопходно
да бисмо служили Богу: ''Морамо да напустимо (свет), кажем, не материјално него у
мислима''40. Али подвиг Богу, у његовом напредовању ка што јачем одвајању, - не
може се заиста напредовати у подвигу огрезнувши ''у светска дела, у стварности
телесне, у празне разговоре''41.
Идеја бекства од света добија посебно значење у источном монаштву.
Наиме, ''монах је пре свега ''онај који је отпутовао'', који је оставио свет, његова
задовољства, опасности, узнемиравања да би нашао у пустињи мир души, одмор у
Богу, стање благости које прати потпуну моћ над самим собом у смиривању свих
страсти. Заиста, главни мотив бекства од света састојао би се у ослобађању од
сметњи које прете ''здрављу''.
Одрицање
Уско повезан са бекством од света био би термин ''одрицати се'', који
обележава многе делове Новога завета, у смислу рећи збогом, опростити се, растати
се (Мт. 19, 21; 16, 24; Лк. 9, 61)42. Именица апотаксис43 која је потом постала
апотаги44, означава стварно одрицање од сваке својине, напуштање. Касијан († 435)
разликује три типа одрицања: оставити колико се поседује, одвајање од родбине и од
навика наших обичаја и сваког подсећања на овај свет који се приказује нашим
очима45, док Јован Лествичник напомиње као прво одрицање од свих ствари, људи и
35 Dnapnrnk~aÐe, I, Lnqjb` 1895, 21, 6, 372.
36 JOANN. CLIM., Scala, II, PG: 88:653CD.
37 SINASCALCO P., "Fuga. II. Fuga del mondo", DPAC, I, 1983, 1403. ALSZEGHI Z., "Fuite du
monde", DS, V, 1964, 1580-1586.
38 THEODORET DU CYR, Histoire des moines de Syrie, SC 234, Paris 1977, I, 2-3, 21-22: 197-201,
241-245.
39 PHILOXENE DE MABBOUG, Homélie, SC 9, Paris 1956, 9: 245-311.
40 ORIGENE, Homélies sur l’exode, SC 16, Paris, 1946, 3, 108.
41 ID., Homélies sur les nombres, SC 29, Paris 1951, 27, 554.
42 COLOMBAS M. G., "Rinuncia", DIP, VII, 1983, 1789-1790.
43 ROCCI, Vocabolario, 1296.
44 Ibid., 237.
45 CASSIANO JEAN., Conferénces, SC 42, Paris 1955, 1, III, 146-147.
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родитеља, као друго одрицање од властите воље, а као треће одрицање од таштине,
као плода послушности46.
Термину ''одрицање'' придодаје се једно друго значење у ужем смислу, које
се тиче унутрашњег стања личности. Реч је о самоодрицању, које се објашњава као
одрицањем самог себе као личности која се не жели више познавати (Мт. 16, 24-26;
Мр. 8, 34-36; Лк. 9, 23-25). У хришћанској духовности појмови самоодрицања су
бројни и међусобно испреплетани. Једна је ствар одрицање свега онога што
спољашње поседујемо: материјална добра, пријатељство, поштовање и онога што
припада на добро нашем телу, осетне радости; друга ствар је одрицање од самог себе,
уколико је интимније и личније, од онога што смо. Ако желимо да искажемо појам
самоодрицања термином одрицања, одрицање би стога значило бити постављен у
центар властитих интереса. Употребљена у њеном потпуном смислу, самоодрицање
није ништа друго него оно што елиминише сваку двосмислену опасност47.
Туђиновање
Одрицање од света показује се у пракси као исељење из домовине –
(xenitei,a)48 духовни пут, тј. то је живот странца који сам себе осуђује да живи сам у
једној земљи која није његова49. Надахнуће за овај тип живљења налазимо у Петровој
првој посланици (2, 11), где су хришћани представљени као ''дошљаци и гости'' на
овој земљи. Да би живели у савршеној самоћи, неки подвижници бирају за становање
увек земље чији језик не познају50. У случају Петра Коришког одрицање које се
остварило у пракси схваћено као ксенитиа, удаљавање из властитог села, има три
фазе, прва радикалнија од друге51.
Порекло појма односи се на Аврамово позивање (Пост. 12, 1): ''Иди из земље
своје и од рода својега и из дома оца својега у земљу коју ћу ти ја показати''. Врло
брзо традиција је сјединила Аврамов пут са оним који је Исус обећао ученицима: ''И
сваки, који остави кућу или браћу, или сестре, или оца, или матер, или жену, или
децу или земљу, имена мојега ради примиће сто пута онолико, и добиће живот вечни''
(Мт. 19, 29)52. Ксенитиа према Јовану Лествичнику је ''напуштање света заувек,
уколико се супроставља нашој тежњи достизања идеала побожности''53.
Пустиња
''Opáondna|m{ fÜ dpábm{hu qk{xÜ àr|v|| fhrÐ`, oìqrhm~ hdÜfÜ mÜgm`âl|
a{rh onqrhcmìrh fÜk`xÜ''54. Петар, према Житију, врши свој подвиг у једној пећини
46 JOANN. CLIM., Scala, II, PG 88:657B. ЈОВАНОВИЋ, ''Живот Петра Коришког'', 653-655.
ATANASIO, Antonio, 2, 9-11; 7, 43-45.
47 MORANDIN C., "Abnegazione", ДМ, 1998, 38-40. DAESCHLER, "Abnégation", 67-73.
48 ROCCI, Vocabolario, 1296.
49 ŠPIDLIK, La spiritualità, 200.
50 ŠPIDLIK Т./TENACE М./ČEMUS Р., Questions monastiques en Orient, OCA, 259, Roma 1999, 251.
51 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 654-656.
52 VOILLOT L. J./LANNE E., "Peregrinatio. I-II. Le origini. Il monachesimo", DIP, VI, 1980, 14241434.
53 JOANN. CLIM., Scala, III, PG 88:664BCD.
54 ЈОВАНОВИЋ, "Житије Петра Коришког", 653-654. Како се запажа из цитираног текста,
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на планини, чије би двоструко значење указивало и на пустињу. У Житију, овај
термин био је примењен како на планину тако и на пећину (Житије св. Петра, 656).
Пустињаци се подсећају да је ''Илија обитавао у пећини, Јелисеј на врху планине,
Јован у пустињи''. Свака од ове стварности има властите особине и димензије: пећина
има дубину, планина – висину, пустиња – простор. Амбивалентност физичкогеографских димензија ове три стварности које су присутне око Призрена узима у
Житију св. Петра појмовну вредност према ''житијима древних отаца''55, остварујући
три димензије на путу Петровог подвига. Све три важне етапе су симболи
подвижничког пута који је изабран индивидуално.
Пустиња је почетна етапа подвига, а такође и духовно искуство древних
отаца. Подвижник улази из насељених места и иде у она ненасељена. Пустиња се
супротставља планини, која има ипак заједничко са пустињом прелазак из овог света:
пустиња се налази изван насељених места, а планина – изнад; у овом свету, обе су
далеко од људских станишта.
У друштвеном смислу, пустиња је ненастањено место, док је у биолошком
смислу то место на којем се не налази вода; другим речима, оно се показује
смртоносно за живот човека, тј. место је на којем се одлучује о животу и смрти.
Према Светом писму, у пустињи се налази Азазел, коме је био упућен анђео
натоварен народним гресима ( Лев. 16, 8). И подвижник одлази у пустињу као ангел
да би искупио грехове света; и Исус је искушаван од ђавола у пустињи (Мт. 4, 1-11;
Мк. 1, 12-13; Лк. 4, 1-13). Самоћа је скровиште испреплетано тамом, пустиња је
место где се боље открива сукоб страсти, мрачне и тајне снаге, које делују унутар
сваког човека, уколико се верује да је овај сукоб изазван или маневрисан од ђавола,
који је деловао у самоћи пустиње. Дакле, пустиња је место боравка ђавола. Ђаво тамо
влада заједно са смрћу. За одлучније и храбрије душе постаје предодређено станиште
читање светих отаца подстакло је Петра да се повуче у пустињу. Вероватно је реч о књигама за
монашку употребу, једна од њих је Отачник, који садржи кратке поуке светих отаца.
Најстарији је Египатски патерик из V века, затим Историја египатских монаха с краја IV века и
Паладијев лавсаик с почетка V века. Затим следи Патерик, Велики лимонар, који је састављен
између 470. и 520. године, чије су теме распоређене према поукама. У словенској верзији
познат је као Скитски патерик, чији се превод на старословенски приписује Методију. Трећи
тип је Геронтикон, састављен или у VII веку или у XI веку, у којем су поуке распоређене према
азбучном реду. У словенској верзији познат је као Јерусалимски или Азбучни патерикон.
Синајски патерикон Јована Мосха (почетак VII века) био би један зборник састављен за време
његовог путовања у Палестину. Сматра се да је овај Патерикон преведен у Бугарској у IX/X
веку, иако није дат дефинитивни одговор. Постоји и словенска верзија Римског патерикона од
папе Григорија I из 540-604, који је преведен на грчки 741-752. Као један кратки извод
Патерикона, Синајског, Скитског и Азбучника, у току XIV века састављен је на
јужнословенској територији Сводни патерикон. ŠPIDLIK T., "Paterikon", DIP, VI, 1980, 1271.
JOVANOVIĆ B., "Pećki paterik", Slovo, 24, 1974, 139-187. VEDER R. V., "La tredition slave des
Apophthegmata Patrum", Slovo, 24, 1974, 59-94. WIJK VAN N., "Db` qk`bmqjhuz o`rephj`", ByS,
IV, 1932, 22-35. ID., "Ondpnam{i nagnp vepjnbmnqknbmqjncn oepebnd` ank|xnc` Khlnm`ph",
ByS, VI, 1935-1936, 38-84. PREOBRAŽENSKIJ S. V., Slavjanorusskij skitskij paterik, Kiev, 1909, 2235. БОГДАНОВИЋ Д., Студије из српске средњовековне књижевности, Београд 1997, 31-34.
Ondqj`k|qjh C., Uphqrh`mqrbn h ancnqknbqj` khrep`rsp` b Jhebqjni Psqh (988-1237cc.), Q`mjr
Oerepaspc 1996,102-103.
55 KIKNADZE Z., "Tre volti dell’ascesi", Studi sull’Oriente cristiano, 4/2, 2000, 31. ЈОВАНОВИЋ,
"Житије Петра Коришког", 653.
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за једну обавезујућу и одлучујућу борбу против духовног непријатеља: суочавање са
непријатељем у његовој тврђави како би га извукли ван, признато је за
најделотворнију тактику56.
Пустиња је у исто време место на којем нема Бога, место које се чини да није
дотакнуто Божијом руком. Пустиња у свом облику постоји само због Божијег
допуштења, остајући зато "безоблична и празна", какав је био првобитни хаос (Пост.
1, 2).
Ипак пустиња има једну предивну будућност, која се сакрива у њеној
садашњости. Пустињу чека утеха која ће променити њену неплодност у плодност. И
пророк Исаија прибегава познатим сликама пустиње – неплодност, беживотност,
хаос – а у њеном будућем преобраћењу и преображењу види знаке будућег
есхатолошког времена (Ис. 32, 16; 35, 1)57.
Планина
Пустиња постоји и на планини и планина постоји у пустињи. Планина, као
место подвизавања, супротна је пустињи. Пустиња показује хоризонтално удаљавање
од света, док планина вертикално. Планина је место на којем се збива једно
непрестано уздизање самог себе. Планина постаје на овај начин метафора духовног
уздизања. ''Ко ће изаћи на гору Господњу?'' (Пс. 24, 3), ''Ко може наставити на светој
гори твојој?'' (Пс. 15, 1). Максим Исповедник (око 580-662) говори о ''планинама
вере'' као о извору праве мудрости58.
Планина има есхатолошку вредност. Као и пустиња, и она је недостижна,
далеко од света због своје висине; није настањена, али као и пустиња, и она је место
окупљања народа у есхатолошкој будућности. Овај концепт често прибегава
Исаијином пророштву које говори о будућности не само пустиње него и планине.
''Попети се на планину'', која је у исто време последњи успон, за Исаију је концепт
препун значења: ''И ићи ће многи народи говорећи: ходите да идемо на гору
Господњу...'' (Ис. 2, 3). Овај успон има место ''у потоња времена'' (Ис. 2, 2) и подићи
''заставу на горама'' (Ис. 18, 3) знак је есхатолошког времена. Међутим, на планини,
као и у пустињи, станују нечисти духови59. Дакле, планина у Петровом Житију узима
дупло значење: почетна етапа подвига и место духовног искуства које се
преображава у непрестано духовно уздизање представљено планином, која се у
Житију назива Светом, чије име би призвало успомену на Свету гору.
Кршевита Петрова планина, којој Теодосије приписује значење стуба,
реминисценција је на строге монахе-подвижнике, зване стилите, пореклом из Сирије
(IV век), чије је подвизавање нашло наговештаја у Житију: ''ÿjn qÜ m` qrk|o| aádmn
b|g|x|d àr anc` fÜ ÿjn q|cnrnb`mmì, b{xxì m` nâh oÜýÜpì napár|''60. Реч је о
подвижницима који врше њихов подвиг на стубу, без крова, понекада је капител
заштићен оградом од коља, остајући дуго времена на ногама, непомични, удубљени у
молитву61. Циљ такве врсте подвига објашњава се на овај начин: ''Стуб, према
теориа-созерцању, био би лествица која је способна да води према небу оне који теже
56
57
58
59
60
61

KIKNADZE, "Tre volti", 33. FIORES DE S., "Deserto", NDS, 1985, 378-379.
KIKNADZE, "Tre volti", 32-34. TURBESSI G., "Deserto", DES, 1, 1990, 721-727.
MAX. CONF., Ambiguorum, I, 74, PG 91:1109C.
KIKNADZE, "Tre volti", 34-35.
ЈОВАНОВИЋ, "Житије Петра Коришког", 656.
DELEHAYE, Les stylites. Špidlik, "Stylites", 1267-1275.
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Богу; они који се пењу са истрајношћу без препуштања расејаности у њиховом
настављању без гледања уназад, могли би бити названи исправно ангели Божији.
Стуб има значење Синајског брда, утврђене куле и место уточишта куће Господње''62.
Пећина
Пећина се налази како на планини, тако и у пустињи. Подвижници излазе у
пустињу и наилазе на природне пећине. Зато, стварност призренске области, особито
место Петровог подвизавања, једнако је пустињи, са природним пећинским отворима
у стени. Међутим, пећина, осим што је склониште, такође је место на коме се предају
монашком животу и према томе животу Цркве.
Пећина је, за разлику од планине, пре свега знак невидљивости и
тајновитости. ''Пећина је симбол сваке невидљиве моћи''. Све оно што се налази на
планини, видљиво је, док све оно што се налази у пећини, невидљиво је. Ово значи да
све што је видљиво на планини, у пећини постаје невидљиво. У пећини се збива оно
што је невидљиво за људско око. Пећина, шпиља или било која јама представља
изразе земаљских тајни и свега онога што се догоди на земљи и што људско око не
може да сагледа. Човек не види како умире и трули семе. Не види како се рађа у
смрти и труљењу нови живот. То је један тајанствени процес и тајна земаљска.
Пећина је место на којем се подвижник потпуно одваја од света који га окружује,
улазећи потпуно у једну унутрашњу димензију. Пећина није само израз за дубину већ
и за окултно, према томе и тајанственост. Максим Исповедник истиче: ''Пећина је
намерно сакривање мудрости и онај који уђе, задобиће на тајанствен начин највећу
мудрост, која се зове Божије постојање. Зато сви они који као Илија траже заиста
Бога, узеће станиште у пећини, или ће ући у тајну мудрости, као онај који
созерцава''63.
Негативна вредност пећине као гроба у који силазе мртви, задобија
позитивну вредност уколико је у искуству хришћанских подвижника и симболике
она повезана са спасоносном пећином Господњом, која је њен архетип. Пећина је
симбол људског живота, осветљеног Христовом светлошћу. Пећина је место сахране,
али и васкрсења64. Према сугестији Подскалског, пећина представља место
Христовог рођења са двоструким смислом виђеног као: природна пећина и пећина
мајчиног крила65.
Покајање
Свест о Богу као судији људских дела, и осећање неумитности вечне
санкције, изазивају неодољиву потребу да се из стања преступа пређе у стање
сагласности са моралним законом. Ова потреба, изражена као снажно осећање
кривице пред апсолутном правдом, доводи до врлине покајања (meta,noia)66. Свети
Антоније приликом једног разговора са подвижницима каже: ''Гледати уназад не
62 EUSTATHII, Ad Stylitam, PG 136: 217CD, 228CD, 228C-229D.
63 KIKNADZE, "Tre volti", 35-38. MAX. CONF., Capita, 2, 74, PG 90:1157D-1160AB. ЈОВАНОВИЋ,
''Житије Петра Коришког'', 656-660.
64 KIKNADZE, "Tre volti", 39.
65 Ondqj`k|qjh, ''Qlepr|'', Qrp`mhv{, 6, 2001, 33-50. ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'',
669-673.
66 БОГДАНОВИЋ, Јован Лествичник, 65.
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значи ништа друго него покајати се67''.
Према Јовану Лествичнику покајање је пре свега ''обнављање крштења'',
''завет са Богом да ће се водити један нови живот''. Покајник се зато бави својом
моралном личношћу, стално је пред судом своје савести, па се ова врлина дефинише
и као ''самoосудна мисао''68. Ова самоосуда увршћена је у један еванђелски контекст о
проповедању Царства (Мк. 1, 15), а дух покајања повезан је стога са напредовањем у
вери, у Житију св. Петра, који је присутан увек током целог пута његовог
подвизавања69. (Житије св. Петра, 654, 660).
Покајање виђено као промена живота и менталитета уведена крштењем и
условљена радикалном променом држања у односу на Бога, захваљујући делатности
вере у човеку70, изражена је била пре него што се Петар повукао у планину: ''m`op`bh
fÜ lÜ on rbnâ ak(`)cnqrh, hdáfÜ m`wÜkn onj`ÿmÞ` onknfì. à qbnhu' lh gk{hu
hqr{m'mn onoÜjü qÜ. h `g ìan hgbnkâmÞÜ h naáqrh. r{ fÜ rp|oámÞÜ dn jnm'v` fhrÞÜ b|
oìqrhmh qÜh d`pìh lh''71.
Врлине
Свети Атанасије Александријски (295-373) у Житију св. Антонија именује
више пута подвиг ''врлином'' или ''пут врлине''. За Симеона Новог Богослова (9491022) врлине су као удови духовног човековог тела72. Свети Григорије Ниски рећи
ће: ''Немогуће је да једна врлина постоји без друге, јер врлина треба да буде
савршена''73. Уосталом, све врлине су сматране као учествовање у Богу и све
захтевају и одређени напор човека. За Црквене Оце прикладније је заправо
разликовање између врлине душе и врлине тела, психичке и соматске врлине.
Телесне врлине не би требало да се називају баш врлинама, него инструментима
врлине, спољашња средства за задобијање врлина74, а били би пост, бдење и
молчаније. Запажа се у Житију Петровом да су уско повезане са покајањем врлине
које су сматране природним, потребним инструментом за достизањем савршенства75.
Храброст
Храброст (avndrei,a), чији се значај у подвизавању односи на стални напор да
се не подлегне греху, да се нема страха, да се не очајава, стављен је на пробу у
Петровом подвизавању, особито за време напада демона, када искушења постају јача,
или још боље - реалистичнија76.
67 ATANASIO, Antonio, 20, 49.
68 JOANN. CLIM., Scala, V, PG 88: 764BC.
69 ЈОВАНОВИЋ, "Житије Петра Коришког", 654, 660.
70 LECLERCQ J., "Penitenza", DIP, VI, 1980, 1384.
71 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 654.
72 SYMEON LE NOUVEAU THEOLOGIEN, Traités théologiques et éthiques, II, SC 129, Paris 1967, IV,
35. ATANASIO, Antonio, 17.
73 GREG. NYSS., De beatitudinibus, IV, PG 44: 1241D.
74 JOANN. DAM., De octo, PG 95: 85D.
75 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 656-657. ATANASIO, Antonio, 17, 45.
76 БОГДАНОВИЋ, Јован Лествичник, 66. Vita e detti, I, 1, 83-84. ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра
Коришког'', 657-667.
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Ревност
Храброст рађа ревност (zh/loj qeou)/, која се показује у јакој тежњи и
усредсређености да се достигне одређени циљ. У Петровом случају, храброст је
потребна да би се стрпели и издржали на задатку који смо наметнули сами себи,
особито у подвизавању77.
Трпљење
Врлина која одређује трпљење (u`pomonh,) састоји се у мирном подношењу
сваког типа зла78, који би био дар што је Петар достигао кроз лични напор, са
ефектима који појачавају покајање и воде према непрестаној скрушености.
Плач
Стање потпуног очишћења од страсти обележено је плачом (pe,nqoj). У
односу на равнодушности, плакање би било њен претходник ''јер унапред украшава
душу и удаљава од ње нечистоћу греха''79. У псалмима тема суза је више него
очигледна: сузе праведника у невољи, када су опкољени непријатељима који их гоне,
носталгија за светим градом Јерусалимом и за домом Господњим (Пс. 6, 6-7; 42, 3-4;
102, 9; 137, 1). Са верске тачке гледишта сузе су различите, као на пример,
непрекидна молитва праћена сузама (Пс. 6, 9), затим сузе покајања за грехове (Лк. 7,
38, 44; 22, 62; Мт. 26, 75; Мк. 14, 72). Исус плаче на гробу Лазаревом, плаче за
будућношћу града Јерусалима. Исус са друге стране каже: ''Благо вама који плачете
сад, јер ћете се насмејати'' (Лк. 6, 21). Код Матеја се налази: ''Благо онима који плачу
јер ће се утешити'' (Мт. 5, 4).
Оци у пустињи били су чврсто убеђени да покајање производи брзо свој
ефекат. Игуман Поемон (IV-V век) уверава једног брата: ''Час у којем човек подлегне
заблуди, и каже себи: ''Сагрешио сам,'' и одмах ће све престати''80.
Скрушеност (kata,nuxij) практично је синоним за пентос. Катаниксис се
објашњава као потрес који дубоко у души рађа једно осећање, док би пентос био бол,
lictus, чије порекло потиче из Светог писма, (Мт. 5, 4). Скрушеност настаје из сећања
на прошле грехе и јачина суза одговара тежини греха81. Дакле, однос између ова два
термина, катанаксис (чије има означава акцију) објашњава се као узбуђење, потрес,
ударац, који је дошао споља, док пентос био би психолошка реакција82. Према
Григорију Ниском: ''Пентос је једно стање туге душе проузроковано лишавањем
нечега за чим жудимо''83, ''губитак нашег спасења''84. Сузе скрушености потребне су
77 DERVILLE A., "Zèle", DS, XVI, 1994, 1613-1614. ЈОВАНОВИЋ, "Житије Петра Коришког", 652655, 661-663. ATANASIO, Antonio, 7, 23.
78 JOANN. CLIM., Scala, IV, PG 88: 713BC. ЈОВАНОВИЋ, "Житије Петра Коришког", 654-655, 661663.
79 Ibid, VII, PG 88: 816BCD.
80 Vita e detti, II, 99, 108.
81 ŠPIDLIK, La spiritualità, 188.
82 HAUSHERR И., Penthos, ОЦА, 132, Рома 1944, 9/17, 25/34.
83 GREG. NYSS., De beatitudinibus, III, PG 44: 1224A.
84 JOANN. CHRYS., De compunctione, I, 10, PG 47: 409.

209

на почетку духовног живота. ''Моли се пре свега да примиш дар суза, да би помоћу
скрушености омекшао чврстоћу твоје душе, исповедајући Господу твоју
узнемиреност да би добио од Њега опроштај''85. Такво разумевање запажа се на
почетку Петровог подвига: ''opáln fÜ bárpàl h b| nwÞ~ qk(|)m(|)vì. b| mâh fhrh
b|qÜkh qÜ. lp`gnl| ìan onlp|g`âl|, h qk(|)m(|)vÜl| onfhg`âÜl|. onqrmnâ
q|bp|x`xÜ qrp`d`mÞÜ, qrnÿmÞ` fÜ Ücn b| l(n)k(h)rb`u' jnkámnjk`mÿmÞ` fÜ lmnc`. h
a{âmÞ` op|qm`. hkh âfÜ b| b'qÜnmý'm{hu' adámÞhu|. qk|g{ ìan h ìl{kâmÞ`. hkh
âfÜ b| b'qÜnmý'm{hu' adámÞhu|''86. Јован Отшелника (V век) успева да ''разликује
проливање суза у три степена'', тј. на три степена хришћанске савршености. ''Телесна
плакања, и када плаче пред Богом у молитви, проузрокована су следећим мислима:
бригом за властитим сиромаштвом, сећање на неправде задобијене од непријатеља,
старање за децу, патња поднесена од угњетача, брига за кућу, сећање на мртве и
друге сличне ствари. Непрестано узнемиравање ових помисли повећава тугу, а из
туге настају сузе. Психичка плакања у молитви проузрокована су следећим
помислима: страх од суда, свест о властитим греховима, сећање на Божију доброту
према себи, размишљање о смрти, обећање за будуће ствари. Док је пневматички
плач проузрокован дивљењем према Божијој величанствености, чудесношћу његове
мудрости и другим сличним стварима''87. У Петровом Житију овакво разликовање
суза практично следи дато објашњење: ''on hg|cm`m{ fÜ glÞÜbá. bÜý'xhl| onqrnl|.
jpáok|xhlh fÜ l(n)k(h)rb`lh. h b'qÜmný'mÞlh qrnÿmÞh, ondbhg`xÜ q(Ü)
opˆá‰oˆn‰dnˆa|‰mÞh. qk|g`lh fÜ o`wÜ h ìlhkâmÞÜl| op(h)q(|)mn hqonbád`â qÜ''88.

85 NILI, De oratione, V, PG 79: 1168.
86 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 656. ТЕОДОСИЈЕ, Живот Саве, 24.
87 JEAN LE SOLITAIRE, Dialogue sur l’âme et les passions des homes, OCA 120, Roma 1939, 40-42.
88 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 660. Карактеристичан плач у Петровом Житију
испреплетан жељом, на основу одличне Богдановићеве студије, која се односи на утицај
Лествице светог Јована Лествичника на српску агиографску књижевност, показује да би
синајска мистика Лествице била једна од омиљених књига од самог настанка српске
књижевности. Заправо, Лествица је цитирана у Житију св. Симеона Немање (које је написано
1216) краља Стефана Првовенчаног. СТЕФАН, Живот Симеона, 85. То казује да је Лествица
сигурно била позната на српском двору несумњиво и самом Растку (Сава). Потребно је
поменути да је вероватно Лествица св. Јована Лествичника уведена у Србију преко
Евергетитског типика, чији је уводни део (који садржи елементе Лествице), који је преузео св.
Сава, био прилагођен Типику манастира Хиландара (1199) и Студеничком типику (1208).
Вероватно је Лествица била преведена у X или XI веку у Бугарској. Најстарији словенски
рукопис Лествице потиче из XII века. Утицај Лествице налази њене најкарактеристичније
изразе у Теодосијевим књижевним делима, Житију св. Саве и Житију св. Петра Коришког,
чији се заједнички мотиви, надахнути из Лествице, изражавају у жудњи за Богом кроз дар
плача, објашњен од Теодосија као јака обузетост Христовом иконом, где жеља за достизањем
највећег степена духовног живота, рађа сузе као плод унутрашње ватре која води савршенству,
тј. умној молитви. ТЕДОСИЈЕ, Живот Саве, 7, 8, 10, 23, 24, 61, ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра
Коришког'', 654, 656, 659, 660, 667-668. БОГДАНОВИЋ, Јован Лествичник, 28-32, 175-192.
CnpqjÝi A./Mebnqrpebz K., Nohq`mÐe Qk`bmqjhuz psjnohqei Lnqjnbqjni qhmnd`k|mni
ahakÐnrejh, I, Lnqjb`, 1857, 193, 198. @pu`mcek|qji, Jz hgswemÐ~, 89-90. БОГДАНОВИЋ, Српска
књижевност, 1, 126. PODSKALSKY G., "Die Verehrung ds. hul. Johannes (Ioann) von Rila in
Bulgarien und in der Slavia Orthodoxa", OCP 64, Roma 1998, 159-173.
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У односу на снагу очишћења суза, св. Григорије Ниски говори о сузама као о
једном петом крштењу89, док св. Јован Лествичник сматра да су сузе које пролијемо
после крштења снажније него само крштење, због чега сузе имају врлину да очисте
крштење које смо ми оскрнавили90. Симеон Нови Богослов имао је о сузама на
крштењу једну узвишену идеју, видећи у њима право крштење, крштење Светим
духом, живљено милошћу и које је практиковано91.
Понизност, смерност
Као резултат комплексне реакције претходних врлина, нарочито покајања и
плача, развија се у души понизност, смерност (tapei,nwsij). За Оце у пустињи
хришћанско учење о понизности прима из хришћанске традиције дубоко обележје,
сматрајући је као посебну врлину која прати и условљава све снаге у подвигу92.
Свети Антоније каже: ''Погледај све мреже Злог раширене по земљи и реци јецајући:
- ко може умаћи им икада? И чу глас који ми говори: - понизност''93. Свети Макарије
Египатски каже: ''Ђаво је способан за све аскетске праксе. Али он нема и не може да
има понизност''94. Према св. Јовану Лествичнику, природа понизности је неисказива
и у њој се открива управо њено божанско порекло. Понизност се, по њему, састоји у
потпуном запостављању личних вредности и у презирању самога себе95, због чега, по
Богдановићу, понизност може бити дефинисана као активно и оптимистичко осећање
кривице96. Ако је понизност сматрана као дар Божији, стечена кроз превазиђене
тешкоће, у Петровом случају појављивање архистратига Михаила оправдало би ово
тврђење: ''qr`p|v| fÜ à qbárrknqrh a(n)fÞ` `cc(Ü)k`. h à mÜg``omnl| glÞÜbnl|
opncmmh onw~dhb'qÜ. h lmncnl| qlápÜmhâl| op|qh qbnâ a{â c(k`cn)k`xÜ. jrn âql|
`g| b| hfÜ qrp(`)qrÜu| àwp|máb'xÞh. h b| cpáqáu| q|cmhbÞh, qlp|dÜýÞh d` opáqk`bm`cn
h opâqbárk`cn rbnâcn m`wÜk'm`cn `cc(Ü)knl| c(nqnd)h, b| onlný| ln~ onqk`k| âqh''97.
Молитва
''Ништа не вреди толико као молитва'' – пише св. Јован Златоусти (†407) –
"она омогућава оно што је немогуће, олакшава оно што је тешко''98. Могло би се рећи
без претеривања да је сав подвиг уопште молитва (proseuch,, euvch,). Ономе који се
моли даје се овај савет: ''Не растужуј се ако не примиш одмах од Бога оно што му
тражиш; значи да ти Он жели дати још веће добро уз помоћ твоје истрајности да
останеш са Њим у молитви. Наиме, шта је од тога узвишеније него разговарати са
Богом и бити привучен у један лични однос са њим?''99. Велики Антоније каже:
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

GREG. NYSS., Oratio, XXXIX, 17, PG 36:356.
JOANN. CLIM., Scala, VII, PG 88: 804B.
SIMÉON, Chapitres, I, 35-36: 49-50; III, 45: 93.
ADNÉS P.., "Humilité. III. L’antiquité chrétienne et la patristique", DS, VII/1, 1968, 1152-1165.
Vita e detti, I, 7, 85.
Ibid, I, 11.
JOANN. CLIM., Scala, XXV, PG 88: 989A, 993AB.
БОГДАНОВИЋ, Јован Лествичник, 69.
ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 660. ATANASIO, Antonio, 50, 103-105; 67, 131-133.
JOANN. CHRY., De Annam, IV, PG 54: 666.
NILI, De oratione, 34, PG 79:1173.
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''Завидни, демони покушавају на сваки начин да омету нас хришћане да се попнемо
на небо са којег су они пали. Због овога имамо потребу за непрестаном молитвом и
подвигом''. Отац Агатон (V век) тврди: ''Ништа не захтева толико напора колико
молитва''100.
У молитви све снаге и човекова способност улазе у акцију101. По Јовану
Лествичнику, потребно је разликовати два степена молитве: телесну и духовну
молитву или молитву срца. Телесна молитва била би скуп видљивих, физичких
молитвених поступака, којима је сврха постизање одређеног душевног расположења
да би се стигло на ступањ духовне молитве: ''Онима који још нису стекли праву
молитву срца, одговара подвиг телесне молитве, тј. ширење руку, ударање у прса,
упућивање умилних погледа к небу, дубоко уздисање, често падање на колена''102.
Молитва схваћена као неопходна припрема за духовну молитву, у Петровом Житију,
изражена је у уздржавању од злих дела, тј. живљењу према Јеванђељу, или у молитви
унутрашњег очишћења103, борби са нечистим помислима, ударањем у прса. Она је
описана овим речима у Житију: ''qrÿmÞ` fÜ Ücn b| l(n)k(h)rb`u'. jnkámnjk`mÿmÞ` fÜ
lmnc`. h a{âmÞ` op|qm`''104. Док је умна молитва изричито изражена овим речима:
''glÞh fÜ ÿjnfÜ pÜjnunl| op({)qmn ÿpÜ qÜ qnoáb`xÜ h q|lìý`xÜ
opˆá‰ondˆn‰a‰|‰m`cn mÜ lnýh an Ülì aáxÜ whqrh l(n)k(h)rb{ rbnphrh''105. Св. Јован
Лествичник сматра овај тип молитве само као начин да се достигне духовна
концентрација да би се прешло на један виши ниво. Концентрацију духа св. Јован
Лествичник зове ''чување ума'', тј. одбијање искушења која покушавају да ''уђу'' у
свест у виду помисли. Стога су ступњеви молитве везани за чување ума. Читав тај
процес чувања ума назива се код Лествичника ''умном делатношћу'' и ''умном
молитвом'', а с обзиром да се по старој традицији безмолвија та молитва своди на
понављање речи ''Господе Исусе Христе, Сине Божији, помилуј нас'', назива се и
Исусовом молитвом106. Такво схватање св. Јована Лествичника налази своју потврду
у Петровом Житију, изражено овим речима: ''h b| lápì w(h)qrhâ hfÜ j| a(nc)ì
k~a'bÜ h ìl` whqrnrh dnqrhfÜ''107.
Пост
Термин пост (nhstei,a), у ужем слислу, означава уздржавање од сваке хране у
току одређеног времена. Разликују се монофагија – јести само једанпут на дан, у
каснијим часовима, и ксерофагија (сува храна) – која се састоји у уздржавању од
одређене хранљивије и укусније хране, дозвољавајући само хлеб, со и воду, али у
пракси допушта воће и биље, како се појављује у Житију, коме се придружују
забрана коришћења ватре, из које произилази сиромаштво, представљено у опису
Петрове одеће, довољне да би покрила тело108: ''ìanc fÜ àrmìd| h aÜg dnlnj| aáxÜ
100 Vita e detti, I, 9. ATANASIO, Antonio, 3, 13; 22, 53; 30, 69.
101 ŠPIDLIK, La spiritualità, 284-285. ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 652-657.
102 JOANN. CLIM., Scala, XV, PG 88: 900D.
103 ŠPIDLIK, La spiritualità, 304.
104 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 656-660.
105 Ibid., 658.
106 БОГДАНОВИЋ, Јован Лествичник, 97-98. JOANN. CLIM., Scala, IV, PG 88: 685CD.
107 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 660.
108 DESEILLE P./SIEBEN J.- H., “Jeûne”, DS, VIII, 1972, 1176. REZAČ J., "Digiugno", DIP, III, 1976,
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h mhwÜqnfÜ b| oÜýÜpá hl{ r`rl{ jp`dml` nwp|mábx` rák` h m` mâl| mìfdm{hu|
pìa|| bk`qámhu| h qhâ ophjp|bÜmÐ` p`dh ìdnb hu fÜ qrhd| opánr|v` nqkìx`mÞÜl|
ongm`uàl| fÜ, aÜqohý|h fÜ l`kn pÜýh ÿjn h aÜqok|r|m| jpnlá bq`jnâ ìráu{ h
jìpÜmÞ` dhl` oáa{b`xÜ, ohýÜ~ an dnbnkm| a{b`xÜ dhb{hu' a{kÞh kárnp`qk{h, h
cnp'j{ aìjnbÞh gÜkìd q|a{p`â...ohrhâ fÜ àr cnp|| qk`d'j` rÜjìýÞ` bnd`''...qhvÜ
ìan opáa{b`â mÜlhknqrhb máj`j| mÜìwpáfdÜm| fÜ h mÜonýÜd|m| bp`c| a{b`xÜ
qbnâlì rákì''109, дословно поновљене у Савином Житију110. Петров пост је
средство за задобијање врлина посебно у борби против демона, према примерима
древних отаца. Пост је виђен као неопходно средство. Свети Антоније у његом
говору који се односи на неопходна средства да би се борили против ђаволових
заседа каже: ''Али ми не треба да се бојимо њихових наговарања. Нашим молитвама и
постовима, нашом вером у Господа Исуса Христа, они одмах падају''111.. Наиме,
после сваког превазиђеног искушења, запажа се да је пост појачан и схваћен од Петра
као неопходно средство за подвиг: ''opˆá‰ondˆn‰aˆ|‰mÞh fÜ p`m`lh nrÜc'wÜm aád'mn b|
oÜýÜpì mnj|r'lh opÞl`â qÜ m` qrámì b|qunfd`xÜ...h o`j{ on op|bnâ lkw`mÞâ h
onýÜmÞÜ dp|f`xÜ qÜ''112.
Бдење
Бдење (avgrupni,a) је аскетска пракса која се проналази непрестано, у
различитим облицима, у списима и житијима древних монаха. Св. Јован Лествичник
има посебну поуку о бденију. Смисао подвизавања, по њему, састоји се у искуству
које ''будно око очишћава ум, док сувишно спавање помућује душу''. Бденије би било
у основи неспавање, борба против сна као природни феномен, али и против
страсти''113. Он разликује телесно бдење, које се састоји у служењу литургије током
ноћи, док би духовно бденије било бити будан у молитви, како у литургији, тако у
самоћи. Бденијем се задобија комплетно надгледање помисли, које помаже да се
одбију страсти''114. Св. Антоније Велики каже: ''Од подвижника они ''се боје'' поста,
бдења, молитава, понизности...''115
Тиховање
Као оруђе за стицање врлина, тиховање је увек повезано са постом и
молитвом, чиме се бори против фантазија и демонских визија. Тиховање (siwph,), које
би било истоветно подвигу бдења, виђено је као потпуна молитвена концентрација.
Оци у пустињи теже аскетској пракси тиховања. Карактеристично јe правило св.
Арсенија: ''Бежи, ћути, остани у твојој келији''116. Према св. Јовану Лествичнику,
498-500.
109 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 656.
110 ТЕОДОСИЈЕ, Живот Саве, 24, 26.
111 ATANASIO, Antonio, 23, 52; 30, 69.
112 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 663. ATANASIO, Antonio, 7, 23; 47, 99.
113 VOGÜE DE A./ROCCA G., "Veglia", DIP, IX, 1997, 1806-1822.
114 JOANN. CLIM., Scala, XX, PG: 940CD-941ABC.
115 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 656. ATANASIO, Antonio, 7, 23; 30, 69.
116 Vita e detti, I, 97. MIQUEL P., "Silence. I. De l’antiquité au Moyen âge", DS, XIV, 1990, 829842. ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 660-661.
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тиховање је пре свега мера предострожности, јер се тако спречава велики бој зала,
који су рођени из језика117.
Духовна борба
Духовна традиција, наслањајући се на Свето писмо (Јов. 7, 1; Јв. 16, 33;
1Кор. 9, 24-27), често је упоређивала подвиг са борбом, са борбом против
непријатеља душе. За Касијана борба је средство провиђења за духовно
усавршавање, сведочанство љубави које усавршава слободну својевољност118.
За хришћане је стога Духовни живот борба против демона (Еф. 6, 12), и ово
традиционално схватање задобија у монашкој духовности отаца пустиње један нови
значај, јер пустиња је превасходно краљевство демона, и монах који се тамо повлачи
иде, дакле, да им се супротстави у једној борби прса у прса. Демонологија виђена у
Житију св. Антонија постаће класично изражавање пустињске духовности да би се
интегрисала као важан елеменат у традиционалну аскетску доктрину. Али практични
закључци су увек исти: монах је позван на очишћење, помоћу вере у Бога и
подвизавањем, места сила зла, и пустињаци обитавају тамо добровољно где верују да
ће наћи многе демоне119. Осим пустиње, планинске пећине су посебно узнемираване
и брањене од пустињака-освајача као власништво, јер се њима не допадају борбе и
радо остављају место где су се утврдили120.
Подвижнички живот у пустињи, према првим монашким изворима, виђен је
као једна борба против демона и против њиховог вође Сатане, Ђавола, врховног
Непријатеља. Као прототип ове борбе треба се позвати на Житије св. Антонија, у
коме борба против демона заузима важан део121. Три најглавније Антонијеве борбе, у
току његовог подвижничког живота, одговарају трима одлучујућим етапама према
усамљеничком животу122.
Цела борба човекова догађа се у мислима, каже Псеудо-Макарије (IV-V
века), и састоји се у уклањању рђавих помисли123. Али са монасима демони се боре
често користећи помисли, јер, због самоће, они немају оружје124. Видљива борба је
схватана лакшом, и типична је за почетнике. Са теолошке и психолошке тачке
гледишта, борба помисли је унутрашњи најважнији рат, јер додирује корене греха.
Борба против демона одвија се, дакле, особито на нивоу разума у имагинарном свету
илузија, лажних утеха, обмана сваке врсте, и хришћанин се бори уз помоћ
распознавања и бдења срца. Потребна су и телесна средства (пост, бдење), управо
117 JOANN. CLIM., Scala, XI, PG 88: 852BCD.
118 CASSIEN, Conférences, XVIII, 13: 26, ID., Institutions cènobitiques, SC, 42, Paris, 1955, 12, 4:
454.
119 JEAN MOSCHUS, Le pré spirituel, SC, 12, Paris, 1946, 115, 166/167. FESTUGIERE, Les moines, II,
101.
120 JOANNON P. P., Démonologie populaire démonologie critique au XI siècle. La vie de S. Auxence
par M. Psellos, Weisebaden, 1971, 11.
121 BLAZQUEZ M. J., "La demonology en la Vida de Antonio de Atanasio, de Martin de Tours, de
Sulpicio Severo, de Hilarión de Gaza, de Jerónimn, en la Historia Lausiaca de Palladio, y en la Vida
de Melania de Geroncio", Héros, semidioses y daimones, Madrid, 1989, 320/326.
122 GUILLAUMONT A., "Démon. III. Dans la plus ancienne literature monasitque", DS, III, 1957, 190.
ATANASIO, Antonio, 5-9, 15-31; 12-13, 33-37; 51-52, 105-107.
123 MAC. AEGY., Homiliae, VI, 3, PG 34: 520B.
124 ÉVAGRE, Le traité, 48, 609.
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зато јер се демони служе телом125.
За Теодосија, аутора Житија, модел који је коришћен да би се описала
Петрова борба био би свакако Житије св. Антонија. Искушења и ђаволове замке,
виђене у облику визија126, халуцинација и рђавих помисли, у Житију св. Петра
изражене су реалистично, језгровито и згуснуто; казивање делује као једна
психолошка драма, добро вођена од стране писца, где се у одређеним моментима
непрестане Петрове борбе, према његовом напредовању у ''рајској лествици'' врлина,
зароњеног у стални отпор, чини замагљена том борбом. Упркос таквој згуснутости
представа, где су искушења дата једно за другим, писац успева добро да разликује и
превазиђе замке ђавола127.
Прво Петрово искушење представљено је у пројављивању једне змије, а
схваћено је као најважнија борба. Наиме, најчешћи облик који демон узима јесте онај
у облику змије128. У Житију писац, користећи представу изгубљеног раја као
прототип за своје казивање, надахнуто Коришким пејзажем уз присуство дивљих
животиња и змије, приповеда укратко преступ првог човека уз помоћ змије, као
предговор у приповедање које ће следити. Присност усамљеника са животињама у
пустињи био би врло чест топоним, који призива пронађени рај. Када Бог обитава у
човеку и у њему се одмара, сва бића су му потчињена, као што је било са Адамом пре
преступа. Због чега описивање, осим његове библијске поруке, поново призива
повратак на Адамову невиност пре греха, када је оденут у славу имао најужу
присност са Богом129.
Симбол змије, осим његовог библијског значења, чини се да превазилази
границе библијског причања стижући несвесно до античке митологије, чије значење
није само негативно. У античкој митологији змија представља мудрост, знање и
синтезу. У народној српској традицији, змија је виђена као чувар куће, и није добро
убити је јер доноси несрећу130. Наиме, иако је победио змију, он је не убија,
штавише, змијина пећина почиње да бива поштована као црква и свето место131.
125 ŠPIDLIK, La sporitualità, 219-221.
126 Једна од карактеристика религијских представа била би разноврсност демонских
привиђења. Ове визије су генерално као представе или фантазије које изазива Демон, чија је
интервенција на нивоу сензибилних и визуелних утисака, који се појављују нагло и грубо и на
исти начин се растварају. Никаква материјална реалност не одговара њима. Реч је о једној
врсти обмане. Често се чини да се демони материјализују преображавајући се у људске или
животињске облике. ADNES P., "Visions. III. L’antiquité chrétienne et la patristique", DS, XVI,
1994, 961-962. ATANASIO, Antonio, 21, 51-44, 93.
127 ATANASIO, Antonio, 10, 31.
128 Најважнија животиња у Светом писму је змија. Означена је као мудрија од свих дивљих
звери, прво јер је стварно мудра, друго јер је хтела да превари човечанство посредством
телесне страсти. У Новом завету апостол Павле јавља Коринћанима о својим бојазнима да неће
моћи да преда невину цркву њеном женику Христу; она може бити покварена као Ева
преварена змијом. Ђаво је називан ''змијом'' од Мојсија, ''ђаволом'' од Јова и Захарије, ''сатана''
од Христа, чије име на сиријском и јеврејском значи ''апостата'' (стана) и ''змија'' (наас). GRANT
M. R., Early christians and animals, London-New York, 1999, 1/6. ATANASIO, Antonio, 5-6, 15-21.
ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 657-660.
129 MIQUEL, "Monachisme", 1554-1555.
130 ЧАЈКАНОВИЋ В., Стара српска религија и митологија, Београд, 1994, 29-30, 68-69, 94-95,
181, 191, 193.
131 ЈОВАНОВИЋ, ''ЖитијеПетра Коришког'', 657-660. ТЕОДОСИЈЕ, Житије, 64-68, 92-96.
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Импресионирајуће представе змије и дивљих животиња оденуте и истакнуте у
различитим облицима у Житију, наводе нас да мислимо да је вероватно писац,
Теодосије био надахнут из неког другог извора. Наиме, дело је могло да изврши
значајан утицај на писца Житија могао би бити Фисиологус, збирка фантастичних
казивања о животињама, вероватно састављена у Александрији у II или III веку. У
старој српској књижевности постоје две верзије Фисиологуса, који је преведен са
грчког. Једна верзија потиче са почетка XV века, која је сачувана у манастиру
Пантелејмон132. Рукопис који је објавио Новаковић је из XVI века. Претпоставља се
да је Фисиологус постојао у словенској традицији већ од краја XII века, јер је била
запажена веза између овог књижевног дела и скулпторних представа на српским
споменицима (скулптуре лавова на порталима манастира Студенице, Бањске и
Дечана), које одговарају имитираним књижевним изворима133. Да је Теодосије
познавао ово дело, то се истиче у Житију св. Саве, где је израз ''ÿjn `qohd` m`
nabmhj` g`r|wÜ ìxi qbnh'' узет управо из Фисиологуса134. Такође у Житију св.
Петра, изрази: ''hqopb` anc| bp`fdì lÜfdì rnan~ h lÜfdì m`lh onknfhk|'', који
су узети вероватно из Фисиологуса и присаједињени тексту Петровог Житија: ''h
q|rbnph anc| bp`fdì lÜfdì wknbájnl| h lÜfdì glhnl|'', што потврђује присуство
овога дела у српском друштву у једном ранијем периоду. Наиме, биограф краља
Милутина, Данило II не сакрива алузије када примењује симбол орла на краља
Милутина, називајући га ''небески орао'', како је било описано у Фисиологусу135.
Запажа се да су се Петрова искушења јављала заједно са фантазијама које су
се преплитале са рђавим помислима и халуцинацијама, иако су форме фантазије биле
омиљена средства за Петрово искушавање, која су описана као застрашујућа бука,
која иде све до преузимања гласа сестре једна испреплетеност између фантазија и
халуцинација Фантазије са којима демони нападају Петра, показују способност да зна
да се бори и распознаје духове. Евагрије136 каже: ''Препознавање демона, осим тога,
јесте плод дугог посматрања'', док велики Антонијев говор објављује златно правило
распознавања, које је плод непрекидне молитве и рада на подвизавању које води
овом дару: добронамерне тежње рађају неисказану радост, добро расположење,
храброст, унутрашњу обнову, постојаност мисли, снагу и љубав Бога, док супротне
нарушавају природни ред. Све ово наводи нас на размишљање да добро образованом
Петру није била непозната монашка православна традиција распознавања, наиме,
приказивање архистратига Михаила показује његову способност да зна да разликује
виђења: ''mÜ ìf`qh qÜ bhdÜmÞ` lnâcn''137, ''b|mhl`h fÜ qÜaá h jpáoh qÜ à c(nqond)h
lmnc{ an ap`m{ àr aáqnb| ophârh hl`xh hfÜ gdÜ g`bhdÜýhu' rh mÜ ìan fÜ qÜ hu' h

132 TACHIAOS E. A., The Slavonic manuscripts of Saint Panteleimon monastery (Rossikon) on Mount
Athos, Thessaloniki, 1981, 66.
133 NOVAKOVIĆ S., "Physiologos (qknbn n beyreu| undeyrhu| h kereyrhu|)", Starine, XI, 1879,
181-203. RADOJIČIĆ S. Đ., "Fiziolog", EJ, 3, 1958, 345. BOŠKOVIĆ Đ.., "Sur un passage important de
la traduction serbe du Physiologus", Прилози КЈИФ, XVIII, 5-8. BOŠKOVIĆ Đ./PETKOVIĆ V., Dečani,
I, Beograd 1941, 71, 182.
134 ТЕОДОСИЈЕ, Живот Саве, 110. NOVAKOVIĆ, "Physiologus", 198.
135 ДАНИЛО АРХИЕП., Животи краљева, 108. NOVAKOVIĆ, "Physiologus", 191-192, 202.
ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 659.
136 ÉVAGRE, Le traité, 51, 617. ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 657-658. ATANASIO,
Antonio, 5, 15-19; 22, 53, 35-36, 77-79.
137 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 659.
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qrp`u` hu|. mÜ ìf`q`h qÜ hlÜmÜl' fÜ c(n)q(ond|)mhl| opnrhbk`h qÜ h onqp`lkâm'm{
àrhdür|''138, умножавајући још више врлине својег подвига.
Постојање анђела потврђено је у целом Светом писму. Заступници небески,
код трона Божијег, у Старом и Новом завету појављују се као посланици, гласници,
извршиоци Свемогућег. (Пост. 16, 7, 9; 19, 1, 15; Мр. 12, 25). Анђели се појављују
редовно у људском облику обучени у беле свештеничке хаљине, али у исто време
показују да немају материјално тело. Дионисије Аеропагита (крај V и почетак VI
века)139, који нам је дао комплетну теорију о небеској јерархији, каже да су сви
небески духови исте природе и не разликују се, осим по месту које заузимају.
Појављивање архистратига Михила, чије има значи: ''ко као Бог'', а што је био ратни
поклич одбрани права Вечног, врховни је арханђел, тј. од оних који доносе вести и
велике објаве. Њихова се служба састоји у откривању пророштва, познати и схватити
вољу Божију. Према његовом имену, архистратиг Михаило је анђео који поседује
изванредну снагу. Сматран је за ратника у борби против демона; постаје, наиме,
заштитник ове борбе. Таква особина архистратига Михаила у посредовању и
заштити, у Петровом Житију се открива у потпуности, тј. Михаил је како заштитник,
тако и гласник Божији, који је послан да би подржао и охрабрио Петра у борби
против змије140.
После једног кратког примирја, појачали су се напади демона на Петра,
постајући снажнији. Појављивали су се у облику дивљих животиња које су рикале да
би га прождрале, као и гаврани који су хтели да му ископају очи; најснажнија
представа је она претворених у војнике са шлемовима у облику главе дивљих свиња,
медведа, гаврана и других дивљих животиња, чији се прототип налази у Житију св.
Антонија141. Силина напада показује се кроз ударце које је демон задавао Петру142.
Занимљиво је да искушење стомакоугађања долази скоро на крају, схваћено као
најјаче оружје, јер је коришћено управо од саме врховне главе демона, (Сатане),
обично када се подвижник покаже отпорним на претходне простоте демона. Св.
Антоније каже: ''Ако затим нађу душу утврђену вером и надом, доводе на крају
њиховог вођу''143.

138 Ibid., 660
139 ARÉOPAGITE DENYS, La hiérarchie céleste, SC 58, Paris, 1958, VIII, 2-IX, 129-131.
140 VACONT A., "Ange", DThC, I/1, 1909, 1189-1192. DUHR J., "Anges. I. Le role des anges", DS, I,
1937, 582-598. MARA G. M., "Michele, arcangelo", BS, IX, 1967, 410-416. ПОПОВИЋ Ј., Житија
светих (новембар), Београд 1977,125-136. ТОДИЋ Б., ''Одраз култа св. Петра Коришког у
уметности'', Манастир Црна Ријека и свети Петар Коришки, Приштина-Београд 1998, 196.
Hb`mnb I., Azkc`pqjh qr`phmh hg L`jednmhÝ, Qnth, 1970, 395-396. ПЕТРОВИЋ Р.,
''Истраживања и открића у манастиру Црна Река'', Манастир Црна Ријека и свети Петар
Коришки, Приштина - Београд, 1998, 77. Тодићево запажање да је култ арханђела Михаила био
поштован међу пустињацима на Балкану налази потврду у Житију (А) св. Гаврила Лесновског,
који је подигао цркву посвећену архангелу Михаилу после његовог појављивања. Улога
арханђела Михаила као психопомпа евидентирана је у Житију (Б) истог светитеља када је
арханђел Михаило био послан да прими душу његове жене. Такође, потребно је запазити да
пећинска црква у Црној Реци (XIII век), где су мошти св. Петра Коришког биле пренесене
посвећена арханђелу Михаилу.
141 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 661, 663. ATANASIO, Antonio, 9, 29.
142 Ibid., 661-663. Ibid., 8, 25-27; 40, 85.
143 Ibid., 665-667. Ibid., 23, 55.
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Најбољи метод против рђавих помисли зове се ''противречити''. Христос,
који је искушаван од ђавола, понавља цитирајући Свето писмо, без улажења у
дискусију са Пакосником (Мт. 4, 3-11). Јован Мосх († 619)144 сматра да ништа не
уплаши, узнемири и изазива демоне као непрестано читање псалама. Цело поглавље
које се односи на Петрову духовну борбу и његову одбрану од демонских напада
јесте у форми говорења псалама. Сваки напад демона праћен је одговарајућим
псалмима, пошто изговарање псалама одговара нападу пакосника. У Житију се каже:
''opˆá‰oˆn‰dˆn‰aˆ|‰mÞh fÜ ìu{ý'pÜmÞ` qìýÜ aáqnb'qj` p`gìlâb| oq`k'lh
d(`)b(h)d(n)bh onâ h mh ÜdÞmncn fÜ qknb` j| mhl| àrbáý`xÜ''145; савет скоро
истоветан са поукама св. Антонија146. Снага у одбрани од демонских напада уз помоћ
псалама показује да је била добро позната писцу Житија Теодосију, који је због свог
монашког искуства проживљеног на Светој гори могао боље од било кога другог да
изрази ову грандиозну Петрову борбу против демона и да укаже на неопходна
средства да би их победио147.
Ако се прати Петрова духовна борба, његова непрекидна борба, запажа се да
је свака добијена победа са напором стечена постепено да би настале натприродне
врлине, назване благодатни дарови. Ова натприродна особина важи посебно за
врлину вере, наде и љубави148. Свети Јован Лествичник сматра ове три врлине
неодвојивим јединством. Према њему: ''Вера је зрак, нада је светлост, љубав је сунчев
диск"149.
Вера
Свети Јован Лествичник каже: ''Вера може да учини све. Вера (pi,stij) даје
молитви крила. Без вере молитва не може да се уздигне на небо''150. Наиме,
онтолошки вера је темељ духовног живота, јер открива тајну откупљења151. Ако се
такво схватање примени на Петрово Житије, види се да оно одговара цитираној
144 JEAN MOSCHUS, Le pré, 152, 205.
145 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 658.
146 ATANASIO, Antonio, 27, 62-63.
147 Псалтир – Као приручник пре свега за монахе, Псалтир је увршћен у старој српској
књижевности као омиљени образац. Потребно је позвати се на Карејски типик (1199) св. Саве
да би се запазило правило које се односи на читање псалама. Најстарији Псалтир написан на
глагољици је из XI века (Синај), док најстарији српски Псалтир потиче из XIII века (Синај).
Правило за читање Псалтира (устав за држање Псалтира) написао је св. Сава, упркос
неслагањима око аутора устава, показује важност која је приписана читању псалама. Један од
услова за добијање монашког пострига било је знати напамет Псалтир. Открива се педагошки
и васпитни значај Псалтира, посебно у развијању осећања покајања и скрушености, али и
поверења у Бога. БОГДАНОВИЋ, Стара књижевност, 1, 121, 124-125. MOŠIN V., "O periodizaciji
rusko-južnoslovenskih književnih veza", Slovo, 11-12, 1962, 11-12, 58-59, 95-97. ЋОРОВИЋ В.,
Списи Св. Саве, Београд-Ср. Карловци, 1928, 199-202, XL-XLII, 198-202. @mceknb B., Hg qr`p`r`
azkc`pqj`, psqj` h qpzaqj` khrep`rsp`, III, Qnth, 1978, 38-60. РОЗОВ В., ''Српски рукописи
Јерусалима и Синаја'', ЈФ, 5, 1925-1926, 118-129.
148 ŠPIDLIK, La spiritualità, 270.
149 JOANN. CLIM., Scala, XXX, PG 88: 1153D-1156A.
150 JOANN. CLIM., Scala, XXVIII, PG 88: 1153D-1156D. БОГДАНОВИЋ, Јован Лествичник, 72-73.
151 BOVIS DE A., "Foi", DS, V, 1964, 546-571.
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фрази. Наиме, вера у Бога и његова одлука да се потпуно ослони на Њега, и када
искушења почињу да бивају неподношљива, открива своју чврсту веру да издржи и
могло би бити схваћено као први знак божанске благодати на његовом путу према
савршенству. Схваћена као дар Божији, у напредовању према савршенству, вера се у
Петровом Житију испољава кроз изговарање Вјерују, у најтежим моментима за
опстанак152.
Нада
Нада (evlpi,j) сачињава један од неопходних и најузвишенијих елемената
савршенства. Из вере извире нада, у ствари и једна и друга врлина присно су
повезане153. Према св. Јовану Лествичнику, она је чврсто везана са једне стране за
веру, са друге стране за љубав. Основа наде, према св. Јовану Лествичнику, стоји у
делатном спознавању Божије љубави154. Како вера, тако је и нада у Петровом
подвизавању неодвојива, једна божанска врлина, јасни доказ таквог натприродног
дара који се објављује у савладавању несавладљивог, у одолевању визијама и
фантазијама, које у Житију узимају насилан изглед и бивају савладане само уз помоћ
вере и наде155.
Љубав
Именица avga,ph означава како љубав према ближњем, тако и љубав према
Богу. Св. Антоније каже: ''Ја се не бојим више Бога, волим га јер љубав протерује
страх''156. Остварена љубав очишћује душу од сваке мрље, од страсти која је
подјармљује и чини да ''презиремо не само приметљиве објекте већ и наш
привремени живот''157. Свети Јован Лествичник изражава најпотпунију дефиницију
љубави када каже: ''Према њеном својству, наша љубав треба да буде једнака Богу,
уколико је то могуће смртницима. Ово изједначавање са Богом не би било
једноставно опонашање понашања, већ нешто дубље, тј. тајанствено поистовећивање
створеног са Творцем човека, са Богом. У љубави се сакрива тајна обожења, због чега
се ова врлина налази наспрам свих божанских тајни, јер ако је у љубави тајна
обожења – била би и последњи циљ постојања света и, дакле, у њој би требало да се
види сва тајна спасења, са свим њеним последицама158.
Ако љубав припрема душу према созерцању, реч је, дакле, о једном
најдубљем тајанственом поистовећивању, како каже св. Јован Лествичник, створеног
са Творцем159, које је изражено у Петровом Житију овим речима: ''k~anbh~ fÜ
152 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 654-655, 657-658, 661. ATANASIO, Antonio, 7, 23; 9,
31; 77-80, 147-153.
153 NICOLAS H.-J., "Espérance. I. Valeur proper de l’espérance", DS, IV/2, 1961, 1208-1216.
154 JOANN. CLIM., Scala, XXX, PG 88: 1157D-1160A.
155 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 662-666. ATANASIO, Antonio, 23, 55; 87, 165-167.
156 Vita e detti, I, 32, 92.
157 MAX. CONF., Centuries, 2, 3, 94.
158 JOANN. CLIM., Scala, XXX, PG 88: 1156AB. БОГДАНОВИЋ, Јован Лествичник, 73. VILLER
М./FARGES J., "Charité. II. La charité ches les pères", DS, II/1, 1953, 523-569.
159 JOANN. CLIM., Scala, XXX, PG 88: 1156AB. ŠPIDLIK, La spiritualità, 278. БОГДАНОВИЋ, Јован
Лествичник, 73.
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c(nqond)` qbnÜcn ìÿgbkÿâl|...h r`jn ak(`)cnd`pÜ a(nc)`, b| onjnh h bÜqÜkÞh lmngá
opnw`` kár` opnbndhb|. ìlnl j| a(nc)ì h k~anbÞ~ àr bqáu gÜlk|mhu| bhmì
b|gbhx`âl|''160.
Апатија (бестрашће)
Љубав је кћи бестрасности. Само љубав, која је пуноћа божанске слободе,
може прибавити души савршену апатију161. Петрово напредовање према савршенству
кроз духовну борбу изродила је неопходне врлине, чије испуњење бива сублимирано
у стање апатије (avpa,qeia), бестрасности, са којом се човек поистовећује са
божанским, тј. почиње да се обожује162. Обележја стечене апатије, која је видљива на
Антонијевом изгледу, описао је његов биограф св. Атанасије: ''Његов изглед је остао
исти... Али стање његове душе било је чисто; није се затварао због муке, нити се
отварао за задовољства; није се смејао нити је био тужан, мноштво га није
узнемиравало, многе личности које су га поздрављале нису му доносиле претерану
радост; увек једнак сам себи, управљан Богом и постојан у природним условима''163.
Узор који је предложен подвижницима, који су многи од њих остварили, у ствари је
равнодушност за свет и за његове потребе и у исто време унутрашњи мир који је
требало да буде неограничен. Ништа их не потреса, тишти или их узнемирава. Они
користе земаљска добра као да их не користе164. Свети Максим Исповедник
дефинише апатију као унутрашњу слободу способну да раздвоји страсти од
приказивања165. Према св. Јовану Лествичнику, апатија се остварује кроз симбиозу
љубави и милосрђа, која је схваћена као ''васкрсење душе, пре васкрсења тела''166.
Знак бестрасности је да се не буде више узнемираван мислима, бити
равнодушан наспрам сећања. Душа постаје господар њених помисли до тачке када
може да их користи да би једном протерала другу. Дакле, моћ супротставити се
рђавим помислима, да би достигли бити изнад узнемиравања, у стицању унутрашњег
мира, тј. његово постепено напредовање према потпуној бестрасности, следи у
Петровом подвизавању неопходан процес да би се стигло до апатије, која би по св.
Јовану Лествичнику била ''једна прегустација будуће нераспадљивости''167. Наиме,
ако би се следила Петрова духовна борба, чињеница да може да контолише
узнемирујуће помисли, постати непоколебљив наспрам сећања, достиже већ стање
бестрасности, које је потврђено кроз стицање чисте молитве168.
Созерцање и тајанствена визија
Савршена молитва која се назива молитва ума није ништа друго него
созерцање, или qewri,a. Грчка реч теорија, визија, изражава идеју видети, гледати,
160 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 668.
161 ÉVAGRE, Le traité, 81, 603, 670. ŠPIDLIK, La spiritualità, 254.
162 БОГДАНОВИЋ, Јован Лествичник, 76.
163 ATANASIO, Antonio, 14, 37-39.
164 BARDY G., "Apatheia", DS, I, 1937, 734.
165 MAX. CONF., Centurie, 3, 41, 136.
166 JOANN. CLIM., Scala, XXIX, PG 88: 1148C.
167 Ibid., Scala, XXIX, PG 88: 1150AB.
168 Јовановић, ''Житије Петра Коришког'', 657-658, 662-663.
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размишљати, утонути у мисао169. Код Отаца теорија је имала пак значење визије,
појаве, а пре свега ''истинског созерцања'' предмета наше пажње170. Према св. Јовану
Лествичнику, созерцање би било непосредно гледање Бога, и стога је јасно да се не
може одвојити од озарења или екстазе. Сва ова стања имају заједничку подлогу и
садржину: то је доживљај божанске светлости (fw/j qeou/), ''То је једна светлост која
дела на неизрецив начин, уман, али неразумљив, који гледа али не може да схвати
погледом''171.
Стање савршеног созерцања, описано као неисказана светлост која чини да
се забораве све потребе земаљске, била би према св. Јовану Лествичнику врхунац
подвига. Присуство ове светлости у души подвижника за њега је критеријум његове
врлине: ''Душа биће у стању да се отвори божанској светлости на потпуни начин,
када ће бити удостојена да буде ослобођена од склоности ка злу; као и ваздух
оставиће да се види чисто сунце, када ће бити очишћена од облака''172. У Петровом
Житију, такво стање савршеног созерцања описано је овако: ''b| mÜhgpÜwÜm'm{hu|
bhdám{u b| oÜýÜpá nakhqr` h qmì fÜ àr mâcn, b| d(|)m| h b| mný| àx|dxì. h ÿjn
m` m(Ü)a(Ü)q{ qüýì ` mÜ m` gÜkh lmárh qÜ p`dnqrh~ fÜ h bÜqÜkÞÜl| nmáu|
mÜhgc(k`cn)k`m'm{u| bhdámÞhu| lmncnd(|)mÜb'mn m`qhý`~ýì qÜ, ÿjn h uìdnâ a{kÞÜ
h cnp'jÞh fÜkìd qmáqrh g`a{b'xì: h mh q|ap`rh fÜ qhÿ on qhu| hg{rh
onl{xkÿ~ýü. mh fÜ j rnlì m` gÜlkh fhrh ak(`)nbnkÜýì. k~anbh~ fÜ c(nqond)`
qbnÜcn ìÿgbkÿâl|''173. То што права мистика иде упоредо са пентосом, у тесној је
вези са појавом созерцања: ''qhvÜ ìan d(|)m| h mný| onüw`â qÜ h ìl{kâmÞÜl|
qpˆ|‰dˆ|‰v` p`dnqrm{Ü...h r`jn ak(`)cnd`pÜ a(nc)`, b| onjnh h bÜqÜkÞh lmngá opnw``
kár` opnbndhb| ìlnl| j| a(nc)ì h k~anbÞ~ àr bqáu gÜlk|mhu| bhmì
b|gbhx`âl|''174. О томе доживљају као нечем врхунском у целом току аскезе и
постизању савршенства говори св. Јован Лествичник175.
Смрт
Смрт је суштински моменат за смрт једног светитеља. Крај би, дакле, био
испуњење завршеног пута, који је виђен као настављање, а не као прекид. Час смрти
стога означава једну тиху победу, без борбе и коначног посредовања. Такође,
подсећање на светитеље празновано је на дан њихове смрти (5. јун – св. Петар
Коришки), које је схваћено као један прелаз према небеском испуњењу176.
169 SOLIGNAC A., "Theôria", DS, XV, 1991, 546-548. ŠPIDLIK, La spiritualità, 297.
170 LEMAITRE J./ROQUES R./VILLER M., "Contemplation. III. Contemplation ches grecs et autres
orientaux chrétienns", DS, II, 1953, 1764.
171 JOANN. CLIM., Scala, VII, PG 88: 816B. БОГДАНОВИЋ, Јован Лествичник, 78.
172 JOANN. CLIM., Scala, XXVI, PG 88: 1033B.
173 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'',667-668. ATANASIO, Antonio, 65, 127-129.
174 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 668.
175 ŠPIDLIK, La spiritualità, 314.
176 ALEXANDRE M., "A propos du récit de la mort d’Antoine, l’heure de la mort dans la literature
monastique", Le temps Chrétien de la fin de l’antiquité au Moyen âge III-XIII siécle, Paris, 1984, 264.
Ondqj`k|qjh C., ''Qlepr| h bnqpeqemhe b bhg`mrhiqjnl ancnqknbhh" Qrp`mhv{, 6. 2001, 38.
PODSKALSKY G./KARPOZILOS A./STICHEL R., "Death", ODB, Oxford, 1991, 593-594. RIVIERE J.,
"Mort et demon ches les Pères", RSR, 10, 1930, 577-621. ПАВЛОВИЋ Л., Култови лица код Срба и
Македонаца, Смедерево 1965, 81.
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Наиме, Теодосијево приповедање подвлачи и истиче овај свршени пут,
једноставност Петрове смрти, чије би поређење и модел за писца била смрт св.
Антонија177 (Житије св. Антонија, 89-91). Следећи модел опонашања, Теодосије
описује Петрову смрт у скраћеном облику, где предосећање смрти, последњи савети
упућени својим ученицима о борби против демона, причешћивање, последњи целив и
болест која ће трајати неколико дана, показују модел који је био слеђен: ''opnübádáb
fÜ àm| qbnâ j| ancì b|qjnpá àx|qrb{Ü...h ap`rÞ~ onqrmnlì fhrÞ~ h b| oüqrhmh
rp|oárh m`ìw`xÜ h aáqnbqj{u| m`o`d`mÞh ÿjn mÜlným{hu mÜ ìqrp`xhrh qÜ
ìjpáok`xÜ...on qhu| fÜ ok`lÜmÜl| naâr| a{b| h âqr|qrbnl| wknbáj` l`kn onankáb|:
anf|Üqrb|m{u' fÜ h fhbnrbnpÜýhu qbÜr{hu| uphqrnb| r`hm| ophwÜqrhb' qÜ pÜwÜ. qk`b`
ancì n bqál| h n hqundá dìxÜ qbnâ lmncn fÜ h lmnc{lh qk|g`lh à hqundá dìxÜ
qbnâÜ opád ap`rÞÜ~ lnkhb qÜ...h onqkádmâÜ à cnqondh váknb`mÞÜ ap`rÞ` d`qr''178.
Причешће пре смрти виђено је као благодат и заштита од демона, када душа праћена
анђелима може мирно да прође поред злих духова према Господу, било би заједничко
место у хагиографији179. Дакле, како се види, искључена је била свака драматичност
која се односи на сцену смрти. Фраза ''хвала Богу за све'', коју је изговорио Петар пре
смрти, налазимо у Житију св. Јована Златоустог180, преписао ју је Теодосије и
уврстио је у Житије св. Саве, у моменту представљења Симеона Немање: ''h r`jn
qber{hu| h opáwhqr{u| h aeqp|rm{u| h fhbnrìexrhu| h qrp`xm{hu| h ìf`qmhu|
r`hm| ophnaxrhb qe qk`b` à ancì à b|qáu|''181, и поново стављена у Петрово Житије
(Житије св. Петра, 669).
Са Петровим представљењем, писац затвара казивање његовог земаљског
живота, посвећујући му на крају славословље у његову част.
Светост и мошти
Теодосије приповеда да су Петров подвиг и зној који је пролио у
непрестаном нападу демона против Божијег човека у пустињи прослављени од самог
Бога не много времена после Петрове смрти. Наиме, како приповеда његов биограф,
Бог је испунио његове мошти миомирисом и даривао им је благодат чудотворних
исцељења. Дословце овај догађај писац Житија описао је овако: ''mÜ'onr`hrh fÜ unrÜ
rpüdb|| onrh ÜfÜ âcn p`dh a(nc)| h dnapnâ h rbpdnâ b| oìqr{mh
opˆá‰ondˆn‰aˆ|‰m`cn rp|oámÞÜ. mÜ on lmngá an bpálÜm{ onqrnl| hq|u'xÜÜ
w(|)qr(|)m{â h q(bÜ)rhâ lnýh âcn. ÿjn lspàl `pnl`énl| ak(`)cnìu`m{Ü h w~dÜq`
hqvákâmÞÜl| rbnphrh qhl| d`pnb` akˆ`‰cˆn‰dˆ`‰r|''.
Од почетка хришћанства, материјални нуклеус и духовно жариште нових
култова били су гробови са телесним остацима светитеља. Према богословском
схватању, мошти светитеља су уверљиви доказ о обоженој материји кроз
Оваплоћење, а светитељи су чудотворни посредници између земаљског и
трансцендентног. Са тачке гледишта побожности, поштовање моштију, које је
вршено преко контакта, базирано је на вери у реално присуство светитеља. Схватање
о једном потпуном присуству светитеља води уверењу према принципу pars pro toto 177 ALEXANDRE, "A propos", 263-282.
178 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 669-670.
179 Ondqj`k|qjh, ''Qlepr|'', 42. FESTUGIERE, Le moines, III, 112.
180 ПОПОВИЋ, Житија светих, 11, 371.
181 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 669-670. ТЕОДОСИЈЕ, Живот Саве, 57.
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да се божанска сила једнако објављује кроз целе нераспадљиве мошти, али и преко
најмањих делова. Ово пресудно правило утицало је на праксу култа. Свети Василије
Велики, објашњавајући смисао поштовања моштију, каже: ''Онај који додирује
мошти мученика постаје учесник његове светости''182. Дар чињења чуда, као доказ
божанске благодати, сматран је као једини и неизбежни знак светости183. Према
Павловићу, велики део култова код Срба утемељен је кроз народно поштовање које је
створено око места184, због чега не произилази да је неопходно да би званично
посвећење требало да буде пресудна чињеница у признавању светости.
На основу Теодосијевих сведочења о моштима светитеља, писац каже да су
остаци светитељевих моштију, тј. глава и удови, били однесени у Цариград, док су
други делови били раздељени и однешени у друге градове да би били украс црквама.
У Житију је овај догађај описан дословце на овај начин: ''oÜýÜp` fÜ
opˆá‰oˆn‰dˆn‰aˆ|‰m`cn b| mâh fÜ o`wÜ wk(n)b(á)j` `cc(Ü)k(|)qj{ onfhbÜ, vp(|)j(|)b|
ancì q|rbnpÜm'm` a{q(r{), b| mâh fÜ cpna| Ücn h q(bÜ)r{hu lnýÜh àqr`m'vh
w~dnrbnphb{ opádkÜfÜr| ck`bü an Ücn q(bÜ)rì~ h q| opnwÞhlh ìdh dnm'dÜfÜ
hqop|b` b| oüqrhmh kÜfÜýì up(h)qrnk~ahbÞh k~dˆh‰â lmncn~ k~anbÞ~ h bápn~:
àb{ ìan b| jnqr`m'rhm| cp`d: hmh fÜ p`gcp`ahb'xÜ àrmÜqnxÜ: h j|fdn b| qbnâl|
àrw|qrbá, b| káonrì vp(|)jb`l| jnphqr| p`gdákhxÜ''185. (Житије св. Петра, 674)

182 BASILI, Hom. In Ps., CXV, PG 30: 112C.
183 DELEHAYE H., Cinq leçons sur la méthode hagiographique, Bruxelles, 1934, 75, 116. LECLERCQ
J., "Reliques et reliquaires", DACL, 1948, XIV/2, 2300-2312. ПОПОВИЋ Д., ''Светитељско
прослављање Симеона Немање'', Прилог проучавању култа моштију код Срба, ЗРБИ, 37, 1998,
43-47. Cnksahmqjhi E., ''Hqrnph j`mnmhg`vhh qbr{uzbz psqqjni vepjbh'', WremÝ bz
hloep`rnpqjnlz nayeqrbá hqrnpÝh h dpebmnqrei pnqqÝiqjhuz oph Lnqjnbqjnlz smhbepqhrerá,
I, 1903, 264-270.
184 ПАВЛОВИЋ, Култови, 296.
185 ЈОВАНОВИЋ, ''Житије Петра Коришког'', 673-674.
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Dragana Janjić
ASCETIC AND THEOLOGICAL COMMENTARY ON THE LIFE
OF ST. PETER OF KORISHA
The Life of St. Peter of Korisha is considered one of the most beautiful pieces of
Serbian medieval literature. All features of Theodosius’s style are found in this work.
Originally emerging as a "necessity of the times", The Life of St. Peter of Korisha inheres
all the requirements of the decisive political moment of medieval Serbia in the age of King
Milutin (political, cultural, educational), leaving room for a critical hagiographic analysis of
the Life of St. Peter, viewed from the position of the influence of religious-ascetic
Byzantine thought on Serbian medieval literature.
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РУССКИЙ МОНАСТЫРЬ СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА
В ДРЕВНЕСЕРБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Апстракт: В работе рассматриваются моменты, встречающиеся в
древнесербской литературе и затрагивающие феномен русского монастыря св.
Пантелеймона, находящегося на Афоне. В реферате анализируются жития св.
Савы, архиепископа Данилы Печанского и старца Исайи. Тема, поднятая в
реферате, рассматривается в контексте сербско-русских духовных связей с 12 по
14 век. Отдельное внимание уделяется малоизвестным событиям и контактам.
Ключевые
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монастырь
св.
Пантелеймона,
древнесербская литература, сербско-русские духовные связи, св. Сава,
Архиепископ Данило, Старац Исая
Русский монастырь св. Пантелеймона на Афоне (Святой Горе)1
присутствует в сербской литературе среднего века, когда речь идет о важных
деталях, касающихся жизни троих значительных сербских духовных личностей,
таких как св. Сава, архиепископ Данило Печанский и старец Исая. Благодаря
описаниям в житиях можно составить представление о интенсивности и развитии
русско-сербских духовных связей в период с 12 по 14 век. Несмотря на то, что
этот период достаточно исследован, особенно в русской науке, думается, что
некоторые моменты следует рассмотреть внимательнее, особенно те, которые
менее известны и касаются воспоминаний о монастыре св. Пантелеймона в Житиях
Св. Савы, принадлежащих перу Доментиана и Феодосия (Теодосия).2
Для более подробного исследования отдельных событий в развитии
сербской духовности особой значимостью обладает Житие, написанное
Феодосием, которое, в отличие от Жития Доментиана, обилует важными для нас
деталями, рассказывающими о визите русского монаха из монастыря св.
Пантелеймона, прибывшего на двор Стефана Немани - событие, иницирующее
дальнейшие события - отъезд Савы в монастырь и его пребывание на Афоне.

1 Иногда этот монастырь еше называют Старый Русик, чтобы провести различие между
нынешним монастырем св. Пантелеймона, которы воздвигнут после 1765 года. Старый же
Русик бы построен в 1169 году монахами первого на Афоне, русского монастыря Ксилурга,
освященного в честь Святой Богородицы. См. E. Amand de Mendieta, Mount Athos. The Garden
of the Panaghia, Berlin, Amsterdam 1972, 83
2 Тихомиров М.Н., Исторические связи русского народа с южными славянами с древнейших
времен до половины XVII в., Славянский сборник, ред. В.И. Пичета, М., 1947, 125-201; Vladimir
Mosin, O periodizaciji rusko-slovenskih književnih veza, Slovo XI-XII, Zagreb 1962, 13-130. И
другая соответствующая литратура
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Сравнивая события в описании Доментиана и Феодосия отмечаем что, когда
речь идет о описании самого события, то Феодосии сопровождает его
множеством деталей, отсутствующих в описании событий у Доментиана. Известно,
что для Феодосия главным источником, откуда он черпал информацию для
написания жития, было Житие Доментиана, о чем он в самом начале упоминает. В
введении, Житию Феодосии сообщает, что использовал и другие источники: "А это
я принял не только слушая его, но и его почтеных учеников, его помощников,
спутников на чужбине и товарищей в дороге как сокровище или письменное
наследство, которое пастырь оставляет стаду его" 3. Из литературных
источников, которые предшествуют житию Феодосия сохранилось лишь Житие
св. Савы Доментиана, но Феодосии, как мы видим, использовал и произведения
других учеников Савы, которые не сохранились. Можно с уверенностью
предполагать, что Феодосии использовал детали именно из этих источников, когда
описывал само событие, что его Житию придало творческий оттенок. Что-то,
конечно, сохранилось и в устной традиции, которой, как мы видим из приведенной
цитаты, автор не чурался. На некоторые очевидные и ключевые различия в
описании отьезда св. Савы на Афон хотелось бы указать сразу же.
Говоря о визите монаха на двор Стефана Немани, Доментиан упускает
упоминание о его национальности: "И явил ему Господь одного чернеца, знатока
Афона. Кроткий отрок, принял его и усердно расспрашивал о Афоне..."4. Лишь
позднее Доментиан сообщит, что Бог услышал молитвы Растко и привел его на
Афон, в монастырь Св. Пантелеймона.5 Лишь тогда можно по контексту
вычислить национальную принадлежность монаха.
Феодосии же, рассказывая о приеме, который состоялся при дворе в честь
Растко (мирское имя Савы) и его вельмож после его возвращения из Хума
(1192) указывает, что на приеме были и монахи из Афона, собирая милостыню, а
особо указывает на то, что по происхождению они - русские: "А когда их принял
с большой любовью вместе с вельможами своими, и когда веселие и радость и пир
великий были собраны, чтобы восславить возвращения сына возлюбленного
родителям, и когда веселились они уже несколько дней, то, как-будто Бог их
привел, пришли иноки из Афона, собирая помощь для неимущих. А один из них
был - русским".6
Как мы видим, Феодосии, в отличие от Доментиана, указывает, что из
Афона по Сербии путешествовало несколько человек, но только одим был - русским
по происхождению.7 Растко именно его выбрал как источник информации о Афоне,
выделяя его из группы моначов и гостей на придворном пире: "Божественный
отрок уединившись с ним, распрашивал его о Афоне, дав ему перед этим клятву,
что не откроет его тайну".8 Возникает вопрос: почему именно его выделяет Растко
Неманич из массы пришедших монахов? Может потому, что его язык был для него
3 Теодосиjе, Житиjе Светога Саве, приредио Димитрије Богдановић, Београд 1988, 102
4 Доментијан, Живот Светога Саве, приредила Радмила Маринковић, Београд 1988, 58
5 Там же, 60
6 Теодосије, ...105
7 Владимир Мошин считает, что в то время монастырь св. Пантелеймона не получал никаих
даров из Византии и властей на Афоне и держался лишь помощью русских кназей. Поэтому
нас не должно удивлять, что русский монах просил милостыню при дворе Стефана Немани.
См. В Мошин, О периодизации, 62
8 Теодосије, 105
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наиболее понятным, в отличие от языка, которым разговаривали остальные
монахи? Может остальные монахи были греками?
Далее в Житии Феодосии не упоминает о остальных монахах, а лишь об
одном, о русском, с которым Растко сбежал в монастырь св. Пантелеймона, и за
которым Стефан Неманя послал гонцов: "Когда вошли в Афон и стали
распрашивать о том, кого ищут, и кто приезжал сюда, выделяя молодость и
красоту описуемого. А они им сказали: Тот, кого вы ищите находится в русском
монастыре и он еще здесь".9 Родители Растко и ранее предполагали, что он
сбежал с афонским монахом: "Прийдя в себя, поняли они, что отвел его
русский монах на Афон, больше некому, потому что желание его было чересчур
велико".10
Как мы видим, информацию о происхождении монаха мы получаем, прежде
всего, из Жития Феодосия, который несколько раз особо подчеркивает, что речь
идет о русском монахе.
Следующее различие между Доментианом и Феодосием в описании
разговора, состоявшегося между Растко и монахом. Доментиан не вдается в
детали, и только вскользь описывает разговор, в то время как Феодосии очень
обширно пишет об этом. Особый акцент делается на то, что монах - человек
опытный и знает о чем говорит.
Сначала он рассказывает о монашеской жизни на Афоне, описывая три
способа жизни: жизнь общежития, жизнь в келий, одинокая испостническая жизнь.
Растко после рассказа просит совет, желая покинуть мятежную мирскую
жизнь и удостоится жизни ангельской. Особое внимание уделяется искушениям
телесного характера. Феодосии затем проводит поучение русского монаха,
обращенное к Растко. Поучение состоит из двух частей. Первая часть поучения
носит в себе идею родительской любви и креста, который нужно нести, отрекшись
от родительской любви: "Жадная любовь родительская, молодец, и узы природные
тяжко разорвать и дорого нам братство и жизнь совместная" 11. Вторая часть
излагает понятие Божьей любви: "Вижу, о чадо, что душа твоя погрузилась
в глубины любви Божьей".12 Переход к духовной любви обозначен и другим
обращением. Вместо - молодец (юнак) монах Саву называет - чадо.
В первой части поучения особое место уделено самым значительным
элементам монашеского подвига : нагота, голод, бдение, молитва, умиление и плач
с вздохами и сердечными муками. Во второй части монах напоминает
Растко слова из евангельской притче о сеятеле(Мт.13, 24-30, 36-43) и великом
пире (Лк.14, 16-24), подчеркивая конец, говорящий что Царствие Небесное в
награду получит тот, кто в сердце своем носит "горячую любовь" к Богу.
Элементы описания приезда Растко в монастырь и у Доментиана, и у
Феодосия совпадают. И один, и другой перечисляют происходящие события
одинаково, упоминая
- погоню, которую организует Неманя,
- пир, который устраивает Растко гостям из Сербии,
- постриг и облачение в монашескую рясу,
- инцидент, когда сербские солдаты дерутся с русскими монахами, обма9 Теодосије, 109
10 Теодосије, 108
11 Теодосије, 106
12 Теодосије, 112
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нувшими их,
- обращение Савы солдатам.
Теодосий и в описании этих моментов более обширен, чем Доментиан,
его текст обилует деталями, отличается долгими диалогами и имеет иногда и
элементы иронии: "Как вам в голову пришло нас обмануть? Или вы думаете, что
мы ищем воздух, а не нашего государя?"13 В тексте солдаты избивают монахов,
часто обращаясь к ним без малейшего уважения, дерзко и безобразно, а монаха,
который Саву отвел в монастырь называют - обманщиком.
Кроме того, Феодосий приводит в конце письмо Савы, которое он
посылает родителям, а также описывает и плач царских солдат, которые должны
вернуться с пустыми руками. Плач нас возвращает в ту атмосферу, когда двор
узнает о беге Растка с русским монахом: "И все плакали и рыдали много и
безутешно; родители оплакивали сына, братья-брата, слуги-государя с криком
призывали, ища утешения, все больше и больше предаваясь отчаянию, поскольку
в безумство приводило их страдание государя и молодость молодого правителя"14.
Похожая атмосфера царит и в монастыре св. Пантелеймона в момент, когда
солдаты возвращаются в Сербию с пустыми руками и должны расстаться с Савой,
которого оплакивают "как мертвого". "Долго они плакали,-пишет Феодосии. Он на башне, а они - на земле, и так сильно, что и камень бы заплакал вместе с
ними". 15 Доментиан же ничего не сообщает, кроме информации, что солдаты
оплакали своего государя, что не передает атмосферу, как Жития Феодосия.
Еще одно отличие существует между произведениями Доментиана и
Феодосия. Доментиан свои рассуждения прерывает, чаще всего, молитвами и
обращениями Савы, указывая тем самым на глубину его духовного мира. 16
Феодосии же определяется за диалоги и передает атмосферу, как, например, в
плаче солдат Немани. Вообще, описание пребывания сербских солдат в русском
монастыре Св. Пантелеймона - одно из самых необычных в древнесербской
литературе. Автор того описания рассказывает о насилии по отношению к монахам,
но не скрывает и того, что приход Растко в монастырь "дело побожное, но и
обманное", поскольку он сбежал (обманом пришел) на Афон.
Навсегда останется неизвестным, слышал ли Феодосии такую версию
прихода Растко в монастырь из уст какого-либо талантливого ученика Савы или
пересказал легенды, бытующие в народе. Что касается жизни Савы в монастыре,
то они остались в тени описанных авторами событий, но и эту монашескую
жизнь мы можем реконструировать, используя текст.
Отьезд в монастырь св. Пантелеймона представляет собой первый
непосредственный контакт Савы с русской духовностью, хотя такие контакты
могли быть и раньше, в самой Сербии, на что указывает встреча с монахом из
монастыря св. Пантелеймона.17 Между тем в монастыре Сава знакомится со всеми
теми произведениями святоотеческой литературы, которые, возможно, не мог
13 Теодосије, 112
14 Теодосије, 108
15 Теодосије, 115
16 Доментиан перечисляет четыре молитвы Савы, а Феодосии умалчивает, не приводит ни
одной молитвы. См. Молитве св. Саве, приредио Драгиша Бојовић, Ниш, Косовска
Митровица, 2002
17 Владимир Мошин считает, что сербские переписчики учились в русских скрипториях. См.
В. Мошин, цитируемое произведение, 77
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найти в Сербии. Между этими писателями и св. Ефим Сирин, названия трудов
которого находятся в списках русской библиотеки в греческом инвентаре Русского
монастыря за период 1142 год.18 Возможно именно его произведения повлияли на
Св. Саву, который в своих произведениях обширно цитирует св. Ефима Сирина.19
Ознакомление с трудами этого святого отца позже приводит к развитию интереса к
греческим переводам этого писателя, а и интереса к другим произведениям
византийской литературы. Монастырь Ватопед, который принимает Савы после св.
Пантелеймона, был известен по обширной библиотеке патреистики, и Сава мог
читать эти книги, поскольку научил греческий язык. Контакт с русской книгой не
перестает после этого, а наоборот, оживает после строительства Хиландара, когда
духовное и культурное сотрудничество между русскими и сербскими монахами
становится все более интенсивным. Предполагается, что сербы тогда получили
переписанные с русских источников книги, между ними и Пандект Никона
Черногорца.20
Нельзя сбросить со счетов и литургическое общение, которое было
весьма активным. Служба на русском языке велась на Хиландаре по разным
причинам и поводам, об одном таком случае говорит св. Сава, описывая смерть и
похороны Св. Симеона: "И так многие народы пришли тогда, чтобы поклонится ему
и опеть его с почестями. Сначала пели греки, затем- иверцы, затем- русские, а потом
- болгары, после них- мы, а в конце все стадо собранное...Поскольку собралось
много монахов, то не отпускал я их до девятого дня и службу ему мы служили
каждый день".21
Часто торжественные случаи были причиной контактов сербских и
греческих монахов, но Хиландару был насущно необходим и русский опыт,
особенно тогда, когда речь шла об организации церковной жизни, жизни
переписчиков в монастыре.
Контакты между Хиландаром и св. Пантелеймоном были особенно
интенсивными в XII и XIV веках.22 Сербская литература XIV, в произведении
Ученика Данила записывает еще одно событие связанное с русским монастырем св.
Пантелеймона и с тогдашним настоятелем - игуменом Данило. Однажды он
(Данило) пошел в монастырь св. Пантелеймон к своему духовному отцу. Узнав об
этом, солдаты напали на русский монастырь и подожгли крыльцо. То самое
крыльцо с которого св.Сава обращался солдатам, посланным его вернуть, когда
сообщил им, что принял постриг и одел монашеские ризы. Благодаря молитве
Данило и его искусству атака сломлена, но св. Пантелеймон был сильно
поврежден.23

18 Там же, 62
19 Драгиша Бојовић, Свети Јефим Сирин и српска црквена књижевност, Ниш, Косовска
Митровица, 2003, 155-201
20 Kiril Maksimovich, Russo-serbian cultural contacts on Mount Athos, 5 Internacional Hilandar
Conference. Beograd, Columbus 2006, 183-191
21 Свети Сава, Житије Светог Симеона, приредио Димитрије Богдановић, Београд 1986, 115
22 Еще одним доказательством может быть и влияние Митрополита киевского Иллариона на
Доментиана, сербского писателя тринадцатого века. См.: Илларион, Митрополит Киевский и
Доментиан, иеромонах Хиландарский, Известия Отделения русского языка и словесности Имп.
Академии наук, XIII, 4, М., 1908, 81-133
23 Данилов Ученик, Житие Ариепископа Данила, в: Данилови настављачи. Данилов ученик,
други настављачи Даниловог зборника, приредио Гордон Мак Данијел, Београд 1989. 95-99
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Значительным фактом являются и те данные, встречающиеся в
Житие архиепископа Данило, и говорящие о том, что духовный отец
хиландарского игумана также был из монастыря св. Пантелеймон, что еще раз
свидетельствует и авторитете, который тогда имели русские монахи. А можно
также сделать вывод, что контакты сербских и русских монахов были частыми в
период, когда Данило был игуменом Хиландара. Также приводится в тексте, что он,
в период серьезной опасности, дни и ночи проводит в беседе со своим духовным
наставником.24 Обновление пострадавшего монастыря начинается в средине XIV
века, когда он переходит во владение сербских монахов и когда царь Душан делает
игумном монастыря знаменитого старца Исаю. Душан монастырю дарует новые
земли и уделяет большую денежную помощь, определяя монастырь как царский
и автономный. Из Жития старца Исайи мы узнаем, что обновление началось и
закончено во время жизни Исайи: "Отец наш Исая от благочестивых церквей до
монастыря пришел с большой радостия. И поднял церковь прекрасную и
трапезарию и все, что монастырю и монахам нужно для покоя:церкви прекрасные
великие, теремы, земли с царской дарственной. Все это благодаря помощи
св.Пантелеймона."25 Авторитет этого монастыря был невероятно велик в Сербии,
поэтому ему помощь слали монархи и вельможи и после правления царя Душана
(король Вукашин, деспот Йован Драгаш, князь Лазарь, его жена и дети, деспот
Джура Бранкович).26
Несмотря на прогресс, как материальный, так и духовный, Исая, из-за
клеветы, которую распустили его враги, покидает монастырь и уходит в Сербию, а
через определенный промежуток времени опять возвращается на св.
Пантелеймон, а одтуда - в Цариград с миссией примерения Васеленский
патриарший и Сербской церкви. По возвращении приносит монастырю много
подарков: "Когда преподобный вернулся из Цариграда с радостной вестью, то
привез много нужных вещей и церковной утвари - часы, иконы, занавеси,
подсвечники, кандила и многие другие драгоценные предметы, которые вносят в
монастырь радость и веселие"27 Еще в то время, когда игумен св. Пантелеймона
Исая имел многие трудности. Однажды, когда он шел в монастырь св. Атанасия
Великого, то был подвергнут физическому нападению: "А преподобного отца
Исаю напали кропопийцы, которые по настолько били его по телое и голове, что
был весь в крови"28. И это описание совпадает с описаниями проблем и русских
монахов, в то время когда в монастыре находился св. Сава, а и пребывание
Данило также вызвало столкновения.
Несмотря на то, что Исая несколько раз покидал монастырь, он многое
сделал для его обновления. Как святогорский духовник он оставил значительное
наследие и множество учеников, которые продолжили его дело.
24 Там же, 96
25 Непознати Светогорац. Житије старца Исаије в: Шест писаца XIV, приредио Димитрије
Богдановић, Београд 1986, 94. О житие см.: В. Мошин, Житие старца Исайи, игумена
русского монастыря на Афоне, Сборник русского Археологического общества в Королевстве
Югославии, III, Белград, 1940, 125-167
26 См. Архим. Леонид, Стара српска писма из руског монастира Св. Пантелејмона у Светој
Гори, Гласник СУД, VII, 1868, 231-287 и Стојан Новаковић, Законски споменици српских
држава средњега века, Београд 1912, 504-528
27 Житије старца Исаије, 96
28 Там же, 97
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Из этого краткого изложения места и роли монастыря Св. Пантелеймона
в древнесербской литературе можно сделать следующие выводы:
1. Монастырь, начиная с двенадцатого века, со времен св. Савы, а и до того
значительно повлиял на развитие сербской духовности и сербского монашества.
2. Имея ввиду интенсивный характер сотрудничества, можно
утерждать,что он повлиял на развитие литературной деятельности и работу
переписчиков.
3. Со средины четырнадцатаго века монастырь обновляется и заслуженны
за обновление сербские правители и сербское монашество.
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Драгиша Бојовић
РУСКИ МАНАСТИР СВЕТОГ ПАНТЕЛЕЈМОНА У
СРПСКОЈ СРЕДЊОВЕКОВНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ
Руски манастир Светог Пантелејмона помиње се у најстаријим делима
српске средњовековне књижевности. Посебна пажња му је посвећена у житијима
Светога Саве која су написали хиландарски јеромонаси Доментијан и Теодосије.
Познато је, наиме, да је Немањин најмлађи син Растко, потоњи први српски
архиепископ Сава, побегао са очевог двора у овај манастир. Том догађају посебну
пажњу посвећује Теодосије, који је, осим Доментијановог житија, користио и друге
изворе. Значајно место овај писац даје духовном профилу руског монаха са којим
Растко одлази у Свету Гору, као и сликању атмосфере у Србији и у Светој Гори у
време овог догађаја.
Из дела српске средњовековне књижевности можемо сазнати да је манастир
страдао од војника Каталонске компаније када је у њему боравио тадашњи
хиландарски игуман Данило, а обновљен је у време док је игуман Светог
Пантелејмона био познати српски духовник, старац Исаија, захваљујући, пре свега,
богатој материјалној помоћи цара Душана и предузимљивости првог српског
игумана.
Може се закључити да је Свети Пантелејмон имао значајну улогу у развоју
српског монаштва и да је од свог оснивања био центар развоја српско-руских
духовних веза.
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ФЕССАЛОНИКИ – АФОН – МОСКВА.
РУКОПИСНАЯ ТРАДИЦИЯ СЛАВЯНСКОГО НОМОКАНОНА
МЕФОДИЯ И ЕГО ГРЕЧЕСКОГО ОРИГИНАЛА
Апстракт: Статья посвящена вопросу о греческом оригинале славянского
Номоканона Мефодия («Собрания в 50 титулах»). В работах В. Н. Бенешевича
описаны более 50 греческих рукописей этого византийского канонического сборника,
восходящего к деятельности Константинопольского Патриарха Иоанна
Схоластика (565–577), однако до сих пор не установлена греческая редакция,
которая легла в основу славянского перевода, сделанного в Моравии первоучителем
Мефодием. Сопоставление славянского текста с греческими редакциями позволило
сделать вывод о том, что архетип славянского перевода лучше всего
соответствует трем греческим спискам X–XIV вв., древнейшим из которых
является кодекс Московской Синодальной библиотеки (ныне ГИМ) № 398 (Владимир,
№ 315) (вторая пол. X в.), привезенный в Москву с Афона Арсением Сухановым в 1654
г.
Ключевые слова: Иоанн Схоластик, 50 титулов, византийское право,
рукописная традиция, номоканон Мефодия, Арсений Суханов, Афон
Номоканон Мефодия (далее НМ) представляет собой перевод византийского
сборника канонов, известного в науке под названием "Сборник в 50 титулах"
Константинопольского патриарха Иоанна Схоластика (565–577 гг.). Почти
двухвековая научная традиция единогласно приписывает авторство этого
древнейшего славянского Номоканона первоучителю славян св. Мефодию,
происходившему, как известно, из славянской общины г. Фессалоники. Перевод
сохранился в двух русских рукописях – Устюжской кормчей XIII–XIV вв.
(переписана в Северо-Восточной Руси) и Иоасафовской кормчей XVI в. (переписана
в Москве при митрополите Иоасафе). Обе рукописи хранятся в Москве (Российская
Государственная Библиотека, Рум. 230 и Фунд. 54).
Греческий "Сборник в 50 титулах", первоначальная редакция которого
включала в себя только церковные каноны, распределенные по 50 тематическим
рубрикам (титулам), был чрезвычайно популярен в Византии.1 Его издатель В.Н.
1 Иногда встречающееся в литературе наименование этого сборника "Номоканоном 50
титулов" по существу неверно, поскольку собственно "Номоканон 50 титулов" – это
отдельный памятник, составленный неизвестным лицом после смерти Иоанна Схоластика в
кон. VI в. на основе "Сборника 50 титулов" и светского законодательства, преимущественно
"Сборника 87 глав", ср.: Суворов Н.С. Учебник церковного права. Москва 2004, с. 138;
Trwiavno" Spuvro" N. OiJ phgev" tou` buzantinou` dikaivou. jAqhvna 19992, s. 143. Также были
использованы Кодекс и Дигесты Юстиниана (на основе парафраз соответственно антецессоров
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Бенешевич обнаружил около 50 сохранившихся греческих списков памятника,
разбросанных по всей Европе (несколько рукописей есть и в Москве). До Бенешевича
текст "Сборника 50 титулов" издавали французские ученые Ж. Велль и К. Жюстель.2
Издание было сделано по единственному (ныне утраченному) греческому кодексу
XV в. из собрания библиотеки Collegium Claromontanum с отдельными
разночтениями по двум другим кодексам. Это издание XVII в., далекое от научных
стандартов, долгое время вызывало обоснованное недовольство историков права,
пока В.Н. Бенешевич не осуществил новое издание, в основу которого был положен
не один, а 31 греческий список "Сборника 50 титулов".3
В очень содержательном предисловии, написанном образцовой латынью (и,
вероятно, поэтому до сих пор по достоинству не оцененном историко-правовой
наукой), издатель классифицирует эти списки по трем различным критериям:
формулировка оглавлений титулов, порядок канонов в титулах и состав
приложений.4 На основании порядка канонов в титулах выделяются несколько
разновидностей "Сборника 50 титулов"5:
1) сборник хронологический (synagoga chronologica) – каноны расположены
в хронологическом порядке соборов, он имеет следующие редакции:
а) стандартная (ordinaria) – без пропусков и дополнений;
б) пространная (amplificata) – с добавлением канонов из позднейших (после
VI в.) соборов и схолиями Аристина;
в) сокращенная (abbreviata) – в которой текст канонов часто дается в
сокращении.
2) сборник систематический (synagoga systematica) – в котором каноны в
некоторых титулах даются не в хронологическом порядке соборов, представлен
двумя редакциями:
а) стандартной,
б) сокращенной.
3) сборник "авторитетный" (synagoga auctoritaria) – каноны приводятся в
порядке авторитетности соборов, т.е. поместные вслед за вселенскими и т.п.6 В
отношении дополнений текстами светского права списки делятся на две группы:
1) сборник простой (synagoga simplex) – указания на светские законы в
составе титулов отсутствуют;
2) сборник смешанный (synagoga nomocanonica) – в титулах имеются ссылки
на светские законы, как это принято в номоканонах.
В славянском переводе (НМ) соблюден порядок канонов в соответствии с
хронологией соборов (без дополнений), а сокращения текста канонов почти нет,
поскольку каноны в НМ (за редким исключением) не сокращаются, а опускаются. По
этой причине можно с уверенностью полагать, что опущенные в НМ каноны были в
Дорофея и Исидора) и Эпитома ("Синтагма") Афанасия Эмесского (см. о нем: Максимович
К.А. АФАНАСИЙ ЭМЕССКИЙ // Православная энциклопедия. Т. IV. Афанасий – Бессмертие.
Москва 2002, с. 71).
2 J. Voelli, Ch. Justelli. Bibliotheca iuris canonici veteris. Parisiis, 1661, p. 499–602, с латинским
переводом.
3 Ioannis Scholastici Synagoga L titulorum ceteraque eiusdem opera iuridica. Ed. V. Beneševič. T. I.
München 1937, p. X, XVI.
4 Там же, p. XVII.
5 Там же, p. XVIII.
6 В. Н. Бенешевич, признавая в примечании, что термин auctoritaria не очень удачен, тем не
менее не смог подобрать более изящный латинский эквивалент.
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греческом оригинале перевода. Следовательно, в основу НМ не были положены ни
"сокращенная", ни "пространная" редакции хронологической разновидности
греческого "Сборника 50 титулов". Все это означает, что славянский перевод (НМ)
воспроизводит хронологический тип "Сборника 50 титулов" в его "стандартной"
редакции (списки Mo Ne Ps Va Ar Coi H La S Ven Vi).7 Кроме того, поскольку ссылок
на светские законы в НМ не обнаружено, его оригинал следует относить к «простой»
разновидности "Сборника" (по классификации Бенешевича, synagoga chronologica
ordinaria: списки Mo Ps Va Ar Coi H La S Ven Vi Cl Mos Bo Co Na). Нетрудно понять,
что в отношении состава и композиции непосредственный греческий оригинал НМ
должен быть текстологически близок спискам, входящим сразу в обе названные
группы. Это списки Mo Ps Va Ar Coi H La S Ven Vi. Из этой группы можно
исключить:
а) списки, в которых "Сборник 50 титулов" включен в состав "Номоканона
XIV титулов"8 –
Ar – Mosqu. Ar. 3, XIII в.,
Coi – Paris. Coisl. 211 (XII в.),
H – Hieros. Crucis 2, 928-931 гг.,
S – Sinait. 1113, XI-XII вв.,
Ven – Venet. 170 (nunc collocaz. 430), XIII в.;
б) список La (Laurent. IX 8, XII в.), в котором "Сборник 50 титулов» включен
в состав «Синтагмы XIV титулов";
в) список Vi (Vindob. hist. gr. 70, XIV в., ff. 23r–29v, 38r–83r)9, который
содержит пространную верси хронологической редакции "Сборника 50 титулов" с
толкованиями XII в. (synagoga chronologica amplificata), тогда как в НМ представлена
древнейшая стандартная редакция без толкований (synagoga chronologica ordinaria).
Таким образом, остаются 3 списка, демонстрирующих наибольшую
композиционную близость к НМ – Mo (Mosqu. Syn. 398 (Влад. 315), вторая пол. X
в.)10, Va (Vatic. 843, X в.)11, и Ps (Paris. Suppl. gr. 483, XIII–XIV вв.).
Удивительным (но лишь на первый взгляд) образом Московский список
восходит к эпохе жизни и деятельности св. первоучителя Мефодия. На самом деле
это совершенно естественно – ведь древнейшая редакция "Сборника 50 титулов"
7 Мы пользуемся сиглами рукописей, восходящими к В.Н. Бенешевичу. Раскрытие
конкретных сигл будет дано ниже по мере необходимости.
8 О последнем см.: Maksimovič K. Byzantinische Rechtsbücher und ihre Bedeutung für die
Rechtsgeschichte Osteuropas // Rechtskulturen des modernen Osteuropa. Traditionen und Transfers.
Hrsg. von Tomasz Giaro. Bd. I: Modernisierung durch Transfer im 19. und frühen 20. Jahrhundert.
Frankfurt am Main 2006, S. 16–19.
9 Hunger H. Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek. Teil 1.
Codices historici. Codices philosophici et philologici. Wien 1961, S. 78–81.
10 Этот список, в котором "Собрание в 50 титулах" содержится на ff. 4r – 66r, описан в работе:
Бенешевич В.Н. Синагогá в 50 титулов и другие юридические сборники Иоанна Схоластика.
(К древнейшей истории источников права греко-восточной Церкви). Санкт-Петербург 1914
[репринт: Leipzig, 1972], с. 70–83; датировка – Фонкич Б.Л., Поляков Ф.Б. Греческие рукописи
Московской
Синодальной
библиотеки.
Палеографичесие,
кодикологические
и
библиографические дополнения к каталогу архимандрита Владимира (Филантропова). Москва
1993, с. 107.
11 В. Н. Бенешевич (Синагогá в 50 титулов, с. 141) датировал Ватиканский список "IX(X?) в.",
а в предисловии к изданию "Собрания 50 титулов" – IX в. В действительности список
относится к Х в. (Devreesse R. Codices Vaticani graeci. T. III: Codices 604 – 866. Città del
Vaticano 1950, p. 399–400).
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Иоанна Схоластика, представленная в НМ, могла сохраниться только в очень
древних греческих списках, не затронутых позднейшими обработками, редакциями и
дополнениями.
В заключение отметим, что почти все греческие рукописи из собрания ГИМ
происходят с Афона и были присланы в Москву Арсением Сухановым. Остается
вновь с благодарностью вспомнить этого замечательного русского книжника и
дипломата XVII в., который в 1654 г. находился на Афоне по поручению патриарха
Никона с целью приобретения рукописей, необходимых для книжной справы.
Отбирая в греческих монастырях лучшие и древнейшие манускрипты, Арсений,
разумеется, и не подозревал о том, что среди них находится византийский архетип
древнейшего славянского номоканона в переводе первоучителя Мефодия.12
К этому можно добавить еще одно наблюдение. Известно, что все каноны
НМ пронумерованы согласно каноническому порядку нумерации соборных правил.
Любопытно, что из всех названных нами греческих списков оригинала именно в трех
списках древнейшей редакции synagoga chronologica ordinaria Vat Mo Ps (а также в
списке synagoga nomocanonica Ne – Neapol. II. C. 7, 1139 г.) каноны в титулах имеют
нумерацию, в то время как прочие греческие списки древнейшей редакции содержат
каноны без нумерации.13
Следует особенно подчеркнуть то обстоятельство, что близость названных
греческих списков к реконструируемому оригиналу НМ касается в основном только
состава и композиции (структурный критерий). Конкретные чтения славянского
перевода могут лучше соответствовать греческим спискам, отвергнутым нами на
основании структурного критерия. Именно поэтому все разночтения, приведенные в
издании В.Н. Бенешевича, имеют важное значение для критики славянского текста
НМ. Проиллюстрируем этот тезис на ряде примеров:
1) В НМ нет добавлений к обозначениям титулов с указанием относящихся к
ним канонов (в греческих списках – e[cei kanovna" ...). Аналогичным образом эти
добавления отсутствуют в греческих списках: (Ne – то есть, то нет) F G Co Na R U K
Ba Am Vat Q и др., имеются в (Ne) E C Va Bo.14
2) 277.1015 – в Халк. 2 U не упоминает хорепископа вслед за греческими
списками Mo Ne Cl.
3) 307.5 – в Анкир. 14 греч. uJpakouvw ‘слушаться’ переведено гл. ïîñë¹øàòè
(307.5) – между тем во всех греческих списках, кроме La и Vi, стоит иное чтение:
uJpeivkw ‘уступать’.16 Следовательно, славянский перевод следует чтению La Vi.
4) 357.9 – в Апост. 37 определены сроки созыва епархиального собора:
четвертая неделя по Пасхе и девятый день иперверетея (название месяца,
соответствующего октябрю по принятому в Антиохии македонскому календарю).
Чтение «девятый» имеется только в списках Mo Ps Va Ne. В других греческих
списках и в НМ вместо девятого указан двенадцатый день.

12 О том, что рукопись ГИМ, Син. греч. 398 действительно происходит с Афона (еще точнее,
из Великой Лавры св. Афанасия) см.: Фонкич Б. Л. Греческие рукописи и документы в России
в XIV – начале XVIII в. Москва 2003, с. 132.
13 Ioannis Scholastici Synagoga L titulorum, p. XIX.
14 Там же, p. 32, 34, 36 и др.
15 Здесь и далее при указании страницы и строки НМ подразумевается издание: Vašica J.
Nomokánon // Magnae Moraviae Fontes Historici. IV. Brno 1971, s. 205–363.
16 Ioannis Scholastici Synagoga L titulorum, p. 92.
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5) 360.17 – в Ант. 1 чтению U (ñì¹ùåíèp) ö(ü)ðê(ú)â(ü)íèêú соответствует в J
öðêâàìú. В греческом оригинале также есть варианты: tw`n ejkklhsiastikw`n и
tw`n ejkklhsiw`n (Co Ne Vi B L).17 Можно было бы предположить, что НМ прошел в
данном месте редактирование по Древнеболгарскому номоканону («Ефремовской
кормчей») – однако последний содержит чтение öðêâüíûèìú (вар. П: öðêâûìú).18
Следовательно, редактирования по Ефремовской кормчей не было. Остается
предположить справу славянского текста Ант. 1 по какой-то греческой рукописи,
содержащей вариантное чтение, отличное от первоначальной славянской версии.
Вопрос лишь в том, чтобы установить, какой из двух славянских вариантов первичен.
Представляется, что конструкция J, демонстрирующая архаичное употребление
адноминального (приименного) дательного (öðêâàìú), вполне может претендовать на
исконность. В этом случае чтение поздних греческих списков Co Ne Vi B L
tw`n ejkklhsiw`n
оказывается
более
предпочтительным,
чем
вариант
tw`n ejkklhsiastikw`n из рукописей, представляющих древнейшую редакцию (Vat Mo
Ps).

17 Там же, p. 152.7.
18 Бенешевич В. Н. Древне-славянская кормчая XIV титулов без толкований. Т. I. Вып. 1–3.
Санкт-Петербург 1906–1907 [репринт: Leipzig 1974], с. 252.22.
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Kiril A. Maksimovitch
SALONICA-ATHON-MOSCOW. HANDWRITTEN TRADITION OF
METHODIUS’ SLOVENE NOMOCANON AND ITS GREEK ORIGINAL
The article contains some methodical remarks on the issue of establishing the
Greek manuscript in which the most relevant version of the original of the Slavonic
Nomocanon of Methodius is preserved. As is well known, the Slavonic translation was
made from Ioannes Scholasticus’ canonical Collectio L titulorum in the late ninth century in
West Slavic lands presumably by St. Methodius. An analytical survey of surviving Greek
manuscripts of the Collectio L titulorum made by Vladimir Beneševič supplied a firm basis
for comparison with the extant Slavonic text of the Nomocanon. An examination of textual
peculiarities of both Greek and Slavonic versions has shown that among 31 Greek
manuscripts of the Collectio L titulorum evaluated by Beneševič only three ones reflect
specific traits of the Slavonic translation best of all. The earliest of these three codices is
Codex Syn. Mosquensis 398 (Vlad. 315) (second half of the 10th century), which has been
brought to Moscow from Athos in the midth 17th century by Arsenij Sukhanov.
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СИНКРЕТИЗАМ ГЕНИТИВА И АКУЗАТИВА МНОЖИНЕ
СУПСТАНТИВИРАНИХ ПРИДЕВА, ПРИДЕВСКИХ ЗАМЕНИЦА
И ПАРТИЦИПА У НЕКИМ
СРПСКОСЛОВЕНСКИМ ТЕКСТОВИМА
Апстракт: Прилог указује на специфичну морфосинтаксичку појаву у
појединим српскословенским текстовима насталим у XV и XVI веку - синкретизам
генитива и акузатива множине код супстантивираних придевских заменица,
придева и партиципа.
Кључне речи: синкретизам, генитив, акузатив, заменице, придеви,
партиципи, супстантивиране речи, српскословенски језик, Цамблак, Граматик,
Александрида.
Српскословенски језик је у свом развоју до средине XIV века прошао кроз
фазу знатне стабилизације. У овом периоду се у великој мери учврстио, па
новоформиране штокавске особине не улазе у њега.1 У текстовима из друге половине
XIV века присутна је тежња ка уједначавању књижевне норме, која је појачала
карактер "наддијалекатског и ареално-интернационалног" у књижевном језику.2
Оваква тенденција настала je под утицајем исихастичког духовног покрета. Ова
монашко-теолошка доктрина имала је широк замах у православном свету од друге
половине XIV столећа (када се појавила у Византији), током XV, а и следећих
векова. Покрет је утицао на све духовне сфере. У црквенословенском језику истакао
je тежњу ка универзалном, ка уједначеном језичком систему. У појединим српским
рукописима насталим у оваквом амбијенту у XV и XVI веку констатовали смо једну
специфичну морфосинтаксичку појаву - употребу форме генити-ва/акузатива
множине, уместо уобичајеног облика акузатива, код супстантивираних придевских
заменица, придева и партиципа. Овом приликом наводимо примере акузатива
множине сa формом генитива из Службе и Житија Стефана Дечанског (дела
Григорија Цамблака настала у Дечанима у периоду између 1402. и 1409. године),3
маргиналија Загребачког зборника (зборник је саставио Владислав Граматик у
манастиру Матејче 1469. год.), Српске Александриде (рукопис Српске академије
наука и уметности бр. 352, настао у другој половини XVI века) и записа на маргини
Изборног јеванђеља и апостола (Рс 496 у збирци јужнословенских ћирилских
1 А. Младеновић, Напомене о српскословенском језику, Зборник за филологију и лингвистику,
XX/2, Нови Сад 1977, 9.
2 Б. Јовановић, Обнављање књижевног језика уочи пропасти српских земаља, О кнезу Лазару
(Научни скуп у Крушевцу 1971), Београд 1975, 279.
3 Д. Петровић, Књижевни рад Григорија Цамблака у Србији, Приштина 1991, 73-89.
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рукописа Народне библиотеке Србије, настао у другој четвртини XV века).
Синкретизам падежних облика у средњовековном књижевном језику
евидентан је још од најстаријих текстова у деклинацији именица и заменица.
Једнакост акузатива и генитива једнине код именица мушког рода које значе
биће јавља се још у старословенским текстовима: код властитих имена заступљена је
без изузетка; среће се ретко и код имена животиња.4 Ова особина има статус норме у
српскословенском језику;5 на њено уопштавање утицало је и стање у српском
народном језику.6 Употребом форме генитива дошло је до јасног разграничења
субјекатско-објекатских односа. Синкретизам акузатива и генитива множине код
именица у канонским и српскословенским текстовима није потврђен.
Код личних заменица 1. и 2. лица једнине и множине форма
генитива/акузатива ретко се среће у најстаријим канонским текстовима (значајнија
употреба евидентна је у познијим текстовима).7
Код анафорске заменице (у функцији личне заменице 3. лица) у канонским
текстовима потврђена је форма генитива/акузатива (поред и) углавном у једнини;8
ретко се јавља у множини.9 Српскословенски текстови познијег периода најчешће
имају облик генитива и у акузативу множине за сва три рода,10 који су уопштили и
народни говори.11 Облик генитива/акузатива множине у књижевним текстовима XV
и XVI века који налазимо код супстантивираних придевских заменица, придева и
партиципа управо je настао под утицајем анафорске заменице.
Облик генитива/акузатива спорадично се среће и код појединих придевских
заменица у канонским текстовима.12
Међусобни утицаји у деклинацији код придевских заменица, придева и
партиципа уобичајени су у познијим књижевним текстовима. Придевске показне
заменице су у номинативу најчешће с проширеном формом: јд. ov0i, t0i, túi, on0i,
tii; мн. ovji, t\i, tii, tji, tje.13 Заменица s0 (ном. јд. м. р. јавља се и са формама s0i,

4 С. Николић, Старословенски језик, I, Правопис, гласови, облици, Београд 1978, 116.
5 В. Јерковић, Палеографска и језичка испитивања о чајничком јеванђељу, Нови Сад 1975, 143;
Српскословенска норма у гласовном и морфолошком систему, 33. југославенски семинар за
стране слависте (1-21. VIII 1982), Задар 1984, 63.
6 А. Белић, Историја српскохрватског језика, књ. II, св. 1, Речи са деклинацијом, Београд 1972,
9.
7 J. Hammm, Старославенска граматика, Загреб 1974, 134.
8 С. Николић, Старословенски језик, 146.
9 А. Вајан, Руководство по старославянскому языке, Москва 1952, 208; И. Харалампиев,
Езикьт и езиковата реформа на Евтимиј Тьрновски, София, 1990, 110.
10 Уп. В. Јерковић, Српска Александрида, Академијин рукопис (бр. 352), Палеографска,
ортографска и језичка истраживања, Београд 1983, 160.
11 А. Белић, Речи са деклинацијом, 110; А. Младеновић, Елементи историје српскохрватског
језика, Општа енциклопедија Larousse, 1, Београд 1971, 425.
12 А. Вајан, Руководство по старославянскому языке, 208; И. Харалампиев, Езикьт и
езиковата реформа на Евтимиј Тьрновски, 110. (vsqhú bol]ihú icqli Сав. књ.; v0sqhú
up$va«[tiihú na n0 v0skrqsit0 Супр. зб.).
13 Уп. В. Јерковић, Српска Александрида..., 164. (А мн. м. р. и Н мн. ж. р. tje "као да је по
сложеној промени"); Ј. Стојановић, Ортографија и језик Бјелопољског четворојеванђеља
(13/14. вијек), Подгорица 2002, 188. ("Нмн женског рода, поред стандардног t\, имамо једном
t\9 Мт25/7, гдје је 9 могло доћи аналогијом према мекој основи ... или утицај сложене
придјевске деклинације".).
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súi, sii, sji, s\i) често има и форме зависних падежа, који су настали по угледу на
сложену придевску промену.14
Овакво укрштање форми омогућило је да се у књижевном језику код
супстантивираних придевских заменица, придева и партиципа нормира форма
генитива/акузатива множине уместо класичне.
Ова је појава евидентирана и у бугарским књижевним текстовима, нарочито
код представника Трновске школе.15 У текстовима Григорија Цамблака има статус
норме. О употреби облика генитива/акузатива код заменица у бугарским говорима
пишу К. Мирчев, Б. Цонев и др.16
У руској средини крајем XIV и током XV века код именица мушког рода "с
личным значение" уопштавају се форме генитива/акузатива множине. Ове форме
уобичајене су за повеље московских кнезова, али су у "книжно-литературных текстах
... еще нерегулярнy."17 Изједначени облик акузатива и генитива мн. постепено се
проширује и на друге категорије.18 Ова одлика познијег руског говорног језика
свакако није могла утицати на језик јужнословенских књижевних текстова насталим
у XV и XVI веку; кретања утицаја у црквенословенском језику у овом периоду имала
су супротан смер. За црквенословенски језик руске редакције (наведеног периода)
овакав синкретизам није уобичајен.19
Из српскословенског корпуса наводимо део евидентираних примера
супстантивираних придевских заменица, придева и партиципа с формом
генитива/акузатива множине уместо класичне.
Придевске заменице
а) Показна заменица tú. Код заменице tú синкретизам је забележен у м.
роду: po vsemu ;e crS3komY wnomu gradu v0stanja i ml0vi i razdor\ tvorahu se. wvqm0
ubo zloslav$niM3 prilaga8]im$ se. wvqm$ ;e protive]im se i tqh0 wbli/a8]jim0. 41а 2-8;
kolici bo r$ci mi togo wbstupiti imut0 togda na v0se/lчv/0nom0 wnom0 s0bori]i.
stra[$nomu sudji togo pokazu8]e. tHq upO3koiv[a radi togovi l8b$ve. i e;e § strDanja
wbl0g/iv$[a tqm0 bolqzni. 80б 6-14.
b) Показна заменица s0. Код ове заменице синкретизам је потврђен у
мушком роду (у великом броју примера) и женском роду (у једном случају): n0 ne
14 Уп. В. Јерковић, Српска Александрида..., 166-167; Ч. Стојменовић, Служба и Житије
Стефана Дечанског (Дечански препис), Палеографска, ортографска и језичка испитивања,
Докторска дисертација, Нови Сад 1998, 228-229.
15 И. Харалампиев, Езикьт и езиковата реформа на Евтимиј Тьрновски, 111.
16 К. Мирчев, Историческа граматика на бьлгарски яезик, София 1978, 184. (Аутор истиче да
су се форме акуз. мн. за сва три рода личне заменице 3. л. изгубиле "доста рано, като биват
заменени с родителна форма за мн. ч. ihú, променена в някои бьлгарски говори в них".); Б.
Цонев, История на бьлгарския език, т. II, София, 1984, 495. ("Винителен падеж т/х, них, ги, и,
хи. Пьрвите две са родителните старобьлгарски форми tqhú, nihú".).
17 К. В. Горшкова, Г. А. Хабургаев, Историческая граматика русского языка, Москва 1981,
215-216.
18 Исто, 216-219; П. С. Кузнецов, Историческая грамматика русского языка, Морфология,
Москва 1953, 121.
19 Уп. Л. А. Булаховскиј, Исторический коментарий к русскому литературному языку, Киев
1958, 152-154.
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v0shotq sjih0 poslu[ati. 33b 1-2; mwysea ;e togda i ilj8 svoe8 neiz0/ten$no sil$no8
vlastj8 prDqstavji. uvqrae sjiH3 7ko b~0 s\i naS3 raD v0/l~v/iv$ se . ;iv\imi i mrT3vjimi
wblaDet0. t0 v0sestrS3tn\i. 40b 11-17; n0 ni v0 prDqloH b~godarovan$nje ti wblasti nikako;e
sjih0 wstavl7ti. 43b 2-4; i mlS3tinji wn0. rqh0 ti re?3 ne skr0bqti, v0 moei bo rucq tvoe
zenjci, i sjiH tebq pokazaH3. 48a7-10; wn$ ;e vú pameT sjiH3 prihoditi 7vl7[eS3. i k0 nogama
st~l8 pripadati i m~lovanja prositi. 48a 10-13; sim0 poklan7e se. wb0eml9 usrD0no. pl0ti
strDatel$nje wnq cqlue sl0zam\. slovesa utq[enja k0 n\m0 besqdue, i sjiH pohval7e. 7ko
radi vrqmen$nago strDanija i skoroprqhodnago, bezkon0/$nomu crS3tvj8 spoDbi[eS3. 70a19-70b7;
tqm$;e i bl~gopolu/$no vrqme wbrqt0 i;e sn~0 kup$no i navqtn$ik0. i napras$no s0
mnog\imi silami na[D0, wc~a v0 rYku imq[e, ;eno8 kup$no i /ed\. i sih0 ubo v0 inom0
gradq bl8domji tvorit0. togo ;e v0 zve/an0 grad0 sice nari/em0 pO3slav0, po dn~eh0
nqk\ih0 udavl9nja gor/ai[oi s0mr0ti wsu;aD8t0. 74a17-74b 10; ih$;e i do skora ;ivjiH
b\ti rq[e. i;e sjiH vqdq]ei. 79a 15-17;20 bori se i pobqdi sih0 537a;21 w/t/ togo;/d/e
d(0)ne súbra c(a)r0 filjp0 8no[e ale¿a/n/dr¹. s0vr0stnji t\s¹]¹. i s\/h/ s(\)nu svoem¹
prqdade gl(ago)l9. 23r 6-9; sam ;e [0/d/ i voisk¹ kumansk¹ shodiv0. i sjih vidqv0
ne¹redno sto8]e (!). vú no]i ;e sú svoimi voi k0 nimú pri[0/d/. i 1gnevi mnog\ 1kolo
n\/h/ nalo;i. 27v 7-13; postavi imú c(a)ra brat¹/eda svoego prúvago. vqncat¹ra imene/m/.
mu;a ¹bo mala tqlw/m/. velika ;e hrabrostj8. i s\i/h/ sú /0stj8 v0 zeml8 i/h/
w/t/pusti. 29r 13-29v 3; antjw/h/ ;e s\/h/ srqtú. hel/m/0 ale¿androvú na kopje premo i/h/
iznese. pokloniti se )m¹ re///(e). 36v 5-6; i sú simi rat0 velik¹ sútvori. i s\i/h/ pobqdi.
61v 16-62r 2; i tako na ale¿andra sú v0semi silami poide. voevode ;e ¶ndjiske voiske shod¹
na ale¿andra posla[e i s\/h/ ale¿androva stra;a ¹hvativ[ji kú ale¿a/n/dr¹ privedo[e.
ale¿a/n/drú ;e sjihú na visoko br0do izvqsti povel7. voiscq ;e svoei 1ru;ati se
povelq. i na zboevq s\/h/ ¹redi. 128r 15-128v 9; i na s\i/h$/ b(og)0 raz$gnqvav$ se.
svqzan$nqh0 v0 pe]er¹ sj8 povel7 i/h$/ privqstji. 214v 2-4.22
У потврди из Српске Александриде 27v 7-13 евидентно је одсуство
конгруенције, заменица има форму генитива/акузатива мн., а активни партицип
презента класичну форму.
в) Општа заменица v0s0. Синкретизам је потврђен у мушком роду: tvoi bo
sn~0 7ko agn$c0 za v$sqh0 po;re se. 18b 7-8; blDt ;e nqka na ljci mu;a sjaa[e, vsXq l8bov0
k0 n9mu prilqpl7e. 45a 8-11; wn$ ;e, vsqh0 wb0eml9 cqlovaa[e slovesa ispl0n0 pol$zi
kup$no i prqmudrosti k0 nim0 vq]aa[e. 55b 4-8; takovqmi prqmudrji b~govq]an$nimi
slovesi. v$sqh0 usrD0n\ s0dqlav0. i nqku8 silu b;S3tvn¹ tqm0 v0 srDca v0lo;iv0. k0
brani §pusti. 67b 15-20; neizre?3n$nago bl~gouhanja sila ispl0n7[e v$sqh0. 77b 3-5;23 wn\
;e pro]enje w/t/ ale¿andra prje[e. i na visot¹ gorú vúz\do[e. po kamenj8 ska/8]e.

20 Примери су узети из Житија Стефана Дечанског (Дечански препис), рукописни зборник бр.
99 манастира Дечани.
21 Пример је узет из маргиналија Загребачког зборника.
22 Примери су узети из: Српска Александрида, св. 2. Приредиле: Р. Маринковић, В. Јерковић,
САН, Београд 1985.
23 Служба и Житије Стефана Дечанског (Дечански препис), рукописни зборник бр. 99
манастира Дечани.
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ale¿andr¹ smq7ti se na/e[e: o bezumnji g(lago)l8]e ale¿andre. 7ko v0sq/h/ prqm¹dril0 esi.
a mji prqm¹drihw/m/ tebq. 173r 13-173v 5.24
г) Односна заменица i;e. Појава је потврђена у мушком роду: malo nq/to
§suD prqide vrqme. i pisan$mi na voin0stvo prizvan0 b\v0 8n0c0. ih;e v0 wblasti
imq[e poDvig0. s0 vqlj/anjem0 mnozqm0 grede[e. 87b 19-88a 4;25 1 darq/h/ ih;e prinesoh¹
darjevqhú 105v 11-12; i tako b(og)0 zeml9 sje razgnqva se na na/s/ za bezakonja na[a. i
divji l8di ih$;e t\ vidql0 esi na na/s/ napusti. 153v 15-154r 3.26
Уколико заменице нису супстантивиране, имају класичну форму, нпр.: da
s0v0kupi v0se voe svoe 5r 10-11; i poraz\/t/ vúse knez\ zapadnje. 25v 3-4.27
Придеви
v0 branqh0 dobl9stv0n0 b\l0 esi. s0protiv$niH pobq;aDe. 18b 15-17; m~ltvo8
gr0d\h0 nizlagaa[e. 19a 2-3; takova bo )S3 dobrodqtel0. l8bodibrot$niiH ubo vlq/et0 k0
sebq. zlol8b$niH ;e stideti se se9 tvorit0. 40a 2-6; i tako ubo bl0gar$skaa studa
ispl0ni[eS3. mno;ai[jiH ;e pog¹bl0[e svoee iH sil\. 68b 1-4.28 nade;De8 pomazue, i
dr0znqi[jih0 tvore. 769a;29 ale¿a/n/dr0 ;e s\/h/ razbiv0. mr0tv\i/h/ ¹kopati povql7.
;ivji/h/ sú /0stj8 povel7 w/t/p¹stiti. 101v 2-5;30 apostrol0 za mr0tvih. 31
У наведеним примерима супстантивирани придеви су метафоре којима се
квалификују људи. У већини случајева придев је у функцији објекта; у једном
случају је део апсолутне конструкције акузатив + инфинитив (zlol8b$niH ... stideti se).
Ако придев није супстантивиран, долази уобичајена форма акузатива мн., нпр.: po/to
gl~9 tru;aDe[j se pogubl7ti bl0gar$ak\e ;e sr0b$sk\e rod\. 65a 16-18; 7ko;e wn0
vosto/nje. tako i s0 zapaDnje c~re. bl~go/0stjem0 i pravdo8 prqv0shodq. 82a 1-4;32 i
súkr¹[i/t/ vúse c(a)re v0sto/nje. 25v 4-5.33
Партиципи
Облик генитива/акузатива потврђен је најчешће код активног партиципа
презента: v0secr~ca m~ti dv~aa. blS3ven$mi vqn$/avaet0. v0s$peva8]iH )8. 7a 18-20; ne t0kmo
voin0st0v$nimi silami drug\iH )z\k0 prqv0shoditi. i slavo8 i bogat0stvom0, i mqsta
krasoto8 i velj/0stvom0 i;e wkrS3t0 su]jiH3 prqwdolqvati. 30a 14-31b 2; tqm$$;e i v0
skorq ugotov$l0 hotq]iH s0 nimi iti, k0 c~revi posla v0 vjzan$tj8. 52b 2-5; sja wn0
24 Српска Александрида.
25 Житије Стефана Дечанског.
26 Српска Александрида.
27 Исто.
28 Служба и Житије Стефана Дечанског.
29 Загребачки зборник.
30 Српска Александрида.
31 Изборно јеванђеље и апостол (Рс 496). У Опису ћирилских рукописа Народне библиотеке
Србије (књ. 1, Београд 1986, 281) пример је неадекватно протумачен.
32 Житије Стефана Дечанског.
33 Српска Александрида.
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sl\[av0, i 7ko;e ³vqr0 riknuv0, mqte;a mnoga ispl0ni prDqstoe]iH . bez$/0stja i
prq]enja )z\k0 poDvizaa[e na stefana. 66a 10-14; i tamo i;e po wblasti )go v0sei
wbrqta8]iH se s]~ennago neduga. bratij8 s0b\raet0. 69a 19-69b 2; mnq[e bo se togo srqt0
§ kon7 niz$vt0gnuti. dva ;e gvozdja velika v0 togo gr0tan0 v0nuziti. prohode]jih0
da;e do grudei )tr0nago s0stavl9nja. 85b 16-86a 2.34 moliM ;e i pro/ita8]jih0 sj8
b;S3tvnu8 kn¶g¹, pol³¹ )dinu ¹lavl7ti. 770a.35
Знатно је мање потврда са овим обликом код активног и пасивног
партиципа претерита: neizde?3nnago bl~gouhanja sila ispl0n7[e v$sqh0. ne i;e v0 c~rkvi
t0kmo wbrqt$[jiH se. n0 i v0nq cr~kvq po wbitqli v0sei. 77b 3-8; v0 stra[$nji ;e dn~0
suda. )gaD i pa/e svqt$lqe sl0n$ca prosjae[i. s0bqre[i naS3 wkrS3t0 i;e tvoee wgrad\ stado
narek$[iH se i sudji b~u pokazav0. 93b 15-20.36 7ko del$fjni svoe ]ence ustra[0[iH se §
nq/esa, ¹st\ po;ira8T. i vú /rqvHq svoiH hraneT. i po w[0stvji ustra[iv[ago, pak\
izbl8va8T po;r0t\iH 197a.37
У последњем наведеном примеру партиципи се не слажу формом са
синтагмом (у функцији објекта) svoe ]ence.
Закључак
Синкретизам генитива и акузатива множине код супстантивираних
придевских заменица, придева и партиципа у српскословенским текстовима из XV и
XVI века последица је утицаја деклинације личних заменица и анафорске заменице
на промену наведених речи. Ова морфосинтаксичка појава има статус норме у
појединим оригиналним текстовима (Григорија Цамблака, Владислава Граматика и
др.).
Евидентиране супстантивиране речи с формом генитива/акузатива множине
углавном су мушког рода и односе се на људе, осим у три случаја (gvozdi7, zqnice,
]ten0ci del0fina).
Појава је присутна и у бугарским текстовима, што је разумљиво с обзиром на
утицај исихастичког духовног покрета, који је истакао тенденцију ка уједначеном
црквенословенском језику.

34 Служба и Житије Стефана Дечанског.
35 Загребачки зборник.
36 Житије Стефана Дечанског.
37 Загребачки зборник.
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Čedomir Stojmenović
SYNCRETISM OF PLURAL GENITIVE AND ACCUSATIVE IN
SUBSTANTIVIZED ADJECTIVES, ADJECTIVAL PRONOUNS AND
PARTICIPLES IN SOME SERBO-SLAVIC TEXTS
This work indicates a specific morphosyntactic occurrence in the Serbian
redaction of Old Church Slavonic texts from the fifteenth and sixteenth centuries, namely,
the syncretism of the plural genitive and accusative from substantivized adjectival
pronouns, adjectives, and participles. This occurrence has a normative status in some
original texts, while in others, it appears sporadically. This syncretism results from the
influence of personal pronouns and anaphoric pronouns (i, 7, 9) in the declination of these
subsantivized words.
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TERMINI ZA SRODSTVO
VO SREDNOVEKOVNATA PISMENOST
Апстракт: Predmet na na{iot interes se terminite za srodstvo vo
srednovekovnata pismenost. Nazivite za semejnite i bra~nite odnosi se
dokumentirani vo makedonskite crkovnoslovenski tekstovi i se natirani
vo poznatite re~nici na staroslovenskiot jazik. Od pregledot na
srednovekovnite termini za srodstvo i sostojbata vo sovremeniot jazik i
vo makedonskite dijalekti, mo`eme da zaklu~ime deka vo niv se za~uvani
golem broj termini so praslovensko poteklo.
Klu~ni zborovi: srodstvo, semejstvo, srednovekovna leksika
Rodninskite odnosi (t. n. srodstvo, rodstvo) pretstavuvaat sevkupnost
od zakonomerni zaemni odnosi me|u licata, koi se nao|aat vo opredeleni
rodninski vrski. Sistemot na srodstvo se otkriva preku sistemot na odnosi i
sistemot od nazivi i e odraz na realnite op{testveni odnosi, pa promenite
sekako se dol`at na op{testvenoto ureduvawe i organizacijata na `ivotot.
Rodninskiot sistem go pretstavuva onoj del od op{testvenata struktura {to
najbavno se menuva, dodeka terminologijata e del na rodninskiot sistem vo koj
promenite do koi doa|a vo ostanatite delovi na sistemot najbavno se
reflektiraat (sp. Petreska, 2005 :174). Sepak i kaj rodninskite nazivi se
zabele`uvaat semanti~ki promeni, odnosno eden ist termin mo`e da se
koristi vo razli~ni konteksti kako rezultat na promenite vo op{testvenoto
ureduvawe vo opredelen istoriski period.
Vo dale~noto minato bra~nite i semejnite odnosi se odvivale vrz
obi~ajnite pravila na semejstvoto ili rodot, podlo`eni sekako, na vlijanieto
na religioznite sfa}awa. Pr. krvnoto srodstvo po majka, se javuvalo kako
pre~ka za stapuvawe vo brak.
Nazivite za izrazuvawe na rodninskite, semejnite i bra~nite odnosi
vo sekoj jazik se sistem predopredelen da odrazuva opredelena socijalna
op{testvena struktura pri konkretni istoriski uslovi. Tie vo site jazici go
pretstavuvaat najstariot leksi~ki sloj ili jadroto na osnovniot re~ni~ki
fond.
Poznato e deka terminite za srodstvo ozna~uvaat lica {to se vo
zaemni odnosi zasnovani na nivnite biolo{ki (krvni) ili bra~ni vrski.
Op{tata klasifikacija na terminite od ovoj tip e vo zavisnost od
prisustvoto ili otsustvoto na krvno srodstvo (Truba~ev, 1959).
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Kaj terminite {to izrazuvaat neposredno krvno srodstvo se
izdeluvaat a) nazivite na neposredno ili najblisko krvno srodstvo: tatko,
majka, dete, sin, }erka, brat, sestra; b) krvno srodstvo po nadolna linija
vnuci, pravnuci i po nagorna linija dedo, baba; v) krvno srodstvo po bratot
ili sestrata na tatkoto ili majkata: striko, vujko, tetka; g) nazivi za deca od
bra}a i sestri – bratu~edi. Vo terminite {to obele`uvaat priramnuvawe na
nerodnini kon rodnini (svrzani so krvno srodstvo) spa|aat: svekor, svekrva,
test, te{ta, snaa, zet, zolva, jatrva, sveska, ma}ea, posinok. Oddelna grupa
pretstavuvaat nazivite {to se odnesuvaat na t. n. duhovno srodstvo: kum, kuma,
pobratim i dr.
Na bra~nite odnosi se zasnovaat nazivite za: svr{enik, svr{enica,
soprug/ma`, sopruga/`ena, nevesta, zet, vdovica, raspu{tenica i dr.
Vo terminologijata na deskriptivniot sistem, postojat termini za
primarnite, odnosno pobliskite srodnici i termini za sekundarnite t.e.
podale~nite, a posebno termini za ~lenovite na svatovskoto srodstvo, dodeka
site ostanati se narekuvaat termini izvedeni od osnovnite.
Vo vrska pak so toa kako se ozna~uvaat ma{kite i `enskite srodnici
se razlikuvaat linearen tip ִ– se primenuva eden edinstven termin za
majkiniot i tatkoviot brat, kako i eden edinstven za majkinata i tatkovata
sestra; bifurkalno-kolateralen tip – terminolo{ki go razlikuva majkiniot
i tatkoviot brat, odnosno majkinata i tatkovata sestra; me{ovit tip – gi
integrira dvata sistema, a pritoa ma{kite srodnici se tretiraat spored
bifurkalno-kolateralniot tip, a `enskite spored linearniot (sp. Petreska,
2005 :174).
Nekoi istra`uva~i kako na pr. Georgieva, Moskova i Radeva (1972
:166) vo zavisnost od toa dali postojat razli~ni rodninski termini po maj~ina
i tatkova strana, po prava i strani~na linija, razlikuvaat simetri~en i
asimetri~en vid sistemi. Vo simetri~niot vid sistemi postojat razli~ni
termini za srodnicite po maj~ina i tatkova strana i po prava i po strani~na
linija. Vo asimetri~niot vid sistemi nema potreba od posebni termini za
rodninite po maj~ina i tatkova strana, pa vo niv najsilno se izrazeni vrskite
me|u srodnicite vo individualnoto semejstvo. Na{iot sistem na
nomenklatura (sp. Petreska, 2005 :221) kako i pove}eto ju`noslovenski
sistemi, mo`eme da go smetame za preodno-asimetri~en.
Spored strukturata terminite mo`at da bidat: elementarni, sostavni
i opisni, a spored grupiraweto na rodninite {to gi ozna~uvaat individualni
(za opredeleno lice), grupni (za cela grupa rodnini vo isti rodninski odnosi
so govoritelot) i klasifikaciski (za razli~ni stepeni i vidovi srodstvo).
Predmet na na{iot interes se terminite za srodstvo vo
srednovekovnata pismenost1. Vo podale~noto minato Biblijata slu`ela kako
1 opfateni se tekstovi od XII do XVI vek, ekscerpirani za Re~nikot na
crkovnoslovenskiot jazik od makedonska redakcija na Institutot za makedonski jazik
„Krste Misirkov“ - Skopje evangelija: Dobromirovo (Dbm), Stamatovo (Stm),
Dobrej{ovo (Dbj), Evangelie na pop Jovan (Jov), Radomirovo (Rad), Karpinsko (Krp),
Kratovsko evangelie (Krat), Makedonsko ~etvoroevangelie (Mkd), apostoli: Ohridski
(Ohr), Slep~enski (Slep), Strumi~ki (makedonski) apostol (Str), Vrane{ni~ki (Vran),
Karpinski (Karp), Verkovi~ev apostol (Verk), psaltiri: Bolowski (Bon), Pogodinov
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osnoven zakon pri ureduvaweto na bra~niot i na semejniot `ivot i e
svoeviden izvor za rodninskite, bra~nite i semejnite odnosi, pa zatoa smetame
deka polzata od soznanijata dobieni od starite bibliski ili
crkovnoslovenski tekstovi e nesomnena. Nazivite povrzani so rodninskite i
semejnite odnosi se dokumentirani so golem broj primeri od makedonskite
crkovnoslovenski tekstovi i se natirani vo poznatite re~nici na
staroslovenskiot jazik.
Vo makedonskite crkovnoslovenski tekstovi so obop{teno zna~ewe se
odlikuvaat rod7 'rod (~ove~ki), pokolenie, pleme, narod, semejstvo'
izbavitel vsemou zemnomou rodou 146r25 Zag; pam3t7 tvoja v7 rod7 i rod7 Ps101,13
Bon; nik6to'e v6 rod5 tvoem6 naricaet6 s3 imenem6 t5m6 L1,61 DbmH
\ ro'denYa Krat; eliko ih6 b5[e \ roda arhiereiskago A4,6 VranH plemene Karp; m6y
rodom6 ijodeie G2,15 Karp; pr5dani 'e b4dete roditeli i bratie4 i rodom6 L21,16Rad;
i v7si /v5rie na rod7 i v7si skoti na rod7 i v7s5ka ptica na rod7 Gn7,14 Grig;
ili i rod6 sam6 8=it6 n6y 1C11,14 KarpH rod7stvo Slep; s7rod6stvo 'srodstvo,
rodninstvo, rodninska vrska'
\ kol5na Youdova ;;; \ levid6skago s6rod6stva pri[6d[a 168a31Vtš;
pom5ni s7rwdstvo i'e imami i m6y i t6y b<ogorodi>ce 168v9Krn. Za 'blizok, rodnina'
se potvrdeni nazivite: bli'ika?bli'ik7, bli'6nika?bli'6nik7, subst. bli'6nii
i 4'ika brati¬ radi mo4 i bli'ik7 moih7 Ps121,8 BonH bli'nik6 Dčn;
wstavl6 'e roditel5 i bli'ik6y 313v8Stan; oni s4]e bli'ici s<v3>t<a>go qewd<o>ra 155r14St
an;
radi gonenija i '4'd4 wstavl6 dom6 i bli'6nik6y 164r20Stan; togda poe[e gewrgYa rod
itelYe ego i bli'ni ego 194v15Krn; w 'idoh7 gl<agol>et jako w 4'ikah7 comPs72,25Po
g; i ne pomnit6 8'e ni domou ni ¬'ik6y comPs145,4Pog;
wstavi roditel i b<o>gatstvo i ou'ik6y i b6ys<t6> mnih 30v11Stan; i elisaveq6 4'ika
tvoa i ta za=n3t6 s<7y>na v6 starost6 svoei ; i se m<5>s<3>c6 ;Fx; ei s<t6> naricaem5i nep
lodi L1,36Krat.
So zna~ewe 'rodnina' se upotrebuvaat zboroobrazuva~kite
varijanti ro'dak7, ro'danin7, s7rod6nik7, s7ro'd6nik7:
s<v3>t<a>go semeona ro'daka g<ospod>n5 127r10SlepH 4'ik7y
Ohr; b5 ro'danin6 v6spitan6 s<v3>t<a>go grad<a> r<ou>s<a>l<i>ma 90r23Stan;
stra'd4]i str<a>sti s7rodnika si 77v33HludH s6ro'denika 149b10Orb;
bl<a>gorodn6 \ s7rwdnik7 i bogat6 \=7stvom 180v2Krn; gde brat gde s7rwdnik6 201v23
Krn. Vo Krninskiot damaskin se sre}ava i s7rod6nica 'rodnina, srodni~ka':

(Pog), Radomirov (Rdm), De~anski psaltir (Dčn), parimejnici: Grigorovi~ev (Grig),
Lobkovski (Hludov) parimejnik (Lobk), komentar kon Psaltirot (comPog, comBon),
triodi: Bitolski (Bit), Zagrepski (Zag), Orbelski (Orb), Hludov (Hlud), [afarikov
triod (Šaf), kako i Vata{kiot minej (Vtš). Stanislavoviot prolog (Stan), od
Lesnovskiot parenezis (Les) i Krninskiot damaskin (Krn), Mazurinskata krm~ija
(Maz),
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a]e mi ne v5r8e[i poidi ou elisavet6 s7rodnic8 tvo© 2v2Krn;
pla= s7rodnicam moim6 sl6y[ah 245v19Krn. Vo Mikl (1963
:952) s7rod6nica, s7ro'dakva.
So ova zna~ewe se odlikuva i
sr7dobol5: nikto'e nam6 pomo'et6 v6 d<6>n6 wn6 ni droug6 ni 4'ik6y ni sr6dobol3 222v
9Les.
Spored Daskalova, Vel~eva (1982 :60) nasproti ranata upotreba na
s7rod6nik7, s7rod6nica, bli'ika, 4'ika leksemata rodnina se javuva vo upotreba
podocna, duri od XVII vek i toa so dve zna~ewa a) rod, rodnini i b) rodnina.
Sp. ako i d5cata m8 oumr6t6 ili 'enata m8 ili dr8g6y n5koi wt rodninata m8
ili eUtimYe rodninata m8 post5[e se sam.
Od terminite {to izrazuvaat neposredno ili najblisko krvno
srodstvo bogato se dokumentirani nazivite za roditelite.
Pr. roditel6 'roditel, tatko, predok' gr~. goneÚj:
=3da poslou[aite roditel6 svoih po vsem8 C3,20 Karp;
=3da ili vnou=3ta imat6 to da s3 ou=it7 ;;; =esti roditelem6 v6zda5ti 1T5,4
Karp; n5s4t6 bo dl6'na =3da roditelem6 s6brati im5ni5 n4 roditele =3dom6 2C12,14
Karp; b5a[e ... b<o>gatou roditel© d6]i 12r18Stan;
wstavi roditel i b<o>gatstvo i ou'ik6y i b6ys<t6> mnih 30v11Stan;
hvalet s3 w teb5 roditelYe tvoi 175v11Krn. Sp.
s7roditel6 'roditel, predok' bl©di 'e s3 i sam6 i \ s6roditelei pokoriv[ih s3 g<os
pod>a radi 19r16Les. roditel6 po pl7ti:
§ko'e esi wstavil6 po pl6ti roditel3 svo4 g<ospod>a radi 15r17Les;
mati e voobi~aen naziv za 'majka' gr~. ìÞôçñ:
i'e l©bit6 w<t>ca ili matere pa=e mene n5st6 mene dostoen6 Mt10,37 Rad;
oup7vanie moe wt7 s7s7cou matere moe4
Ps21,10Bon; i wstavl6 \ca i matere i 'en4 i =3da 208r16Stan;
togda oumiraet6 \<6>c6 i m<a>ti s6 =3d6y svoimi v6koup5 292v25Les. MRSbE (2001
:198) go bele`i derivatot matica so zna~ewe 'majka'.
Najrana upotreba na maika e notirana vo zapis od Dobrej{ovoto evangelie:
wh7 do koli ;;; tetrad6 ... maiko moja. Ovaa leksema podocna ja sre}avame vo zapis
na l. 225b od Vata{kiot minej: ere mi s<t> \t6=stvo grob7 a zemlja maika, a
po~esto vo nekoi podocne`ni
tekstovi: wstavat a doma=inkata tata si maika si d5ca i site rodnin5 i pri3teli;
i nastanal7 ... brat7 na brata maika na da]er7 svo©.
So ot6c6 se imenuva 'tatko, otec, predok':
i razd5lit6 s3 \<6>c6 na s<6y>na i s<6y>n6 na w<t6>ca L12,53
Rad; §ko \<6>c7 moi i rwd moi v7s6 156r4Krn. Podocne`na e upotrebata na
formata tat6ko: i nastanal7 tatko na sin7 i sin7 na tatko.

250

ot6c6 nebesk7yi za
Isus w<t6>=e n<a>[6 e'e esi na n<e>b<e>seh6 ; dl6g6y n<a>[4 wstavi §ko m<i>l<o>srd6 30b4Or
b; w<t6>=e n<a>[6 e'e esi na n<e>b<e>seh6 sp<a>si n6y 70b10Orb;
b<o'>e g<ospod>i w<t6>=e 26d25Orb;
primi §ko edinogo \ naemnik6 tvoih6 w<t6>=e n<e>b<e>sn6y 67b15Orb;
v6pi3 s6gr5[ih6 w<t6>=e na n<e>bo pr5d6 tobo4 8bOrb; \<6>c6 moi nebesk6yi Mt15,13 Rad;
Mikl (1963 :362, 983) gi registrira i nazivite mama, tata pr.
mama rim6skom6 z6ykom6 mater6 svo© m5nit6. Nazivot ba]a go sretnavme vo
zbornik od po~etokot na XIX vek:
w te[ko na ti3 ]oto pc8vat7 popove i kal8g3re i ba]a ili maik3 si, i vo Zbornikot
na daskal Stanko XIX vek:
brat7 sos7 brata ne 'iv8vate, sin7 ba]a ne po=itate i ne slou[ate, niti mater7 po=ita
te, a ne znaete za]o e ba]a vtori bog7 na zemli.
Vo bibliskite tekstovi posebno vnimanie se posvetuva na odnosite i na
dol`nostite pome|u roditelite i decata i sekako na zna~eweto na
roditelskoto vospituvawe od najrana vozrast. MudrSir22,3 Lo{iot sin za
tatkoto e sram; lo{ata }erka za poni`uvawe se ra|a.
Sp. i vo drugi izvori so religiozna sodr`ina
\ malo kakvo na8=i dete tako i do starost7 wstanet6 kato nekoe mlado dr6vce ako ne
]o b8det7 krivo t8ri[6 voz nego kol6=ec6 i ispravi[6 go i ve'e[6 go za kol=eco i za
mnogo vreme rastet6 i ispravit se ako li go ne ispravi[6 dode e mlado koga stane debe
lo ne mo'et6 da se ispravit.
Nalik na odnosot na decata kon roditelite, na bo`jata qubov i gri`a treba
da se odgovara so doverba i poslu{nost. Ef6,1: Vie, deca, bidete im poslu{ni
na roditelite svoi, vo imeto na Gospoda, za{to toa e spravedlivo. Sp.
dode si 'iv6 da sl8[a[6 svoi roditele ne mo'em6 skazat6 kolko sa wn6y maka poteglil
e za tebe rodiha te i \hraniha te.
Decata se dol`ni da se gri`at za svoite roditeli, osobeno koga }e bidat stari
i nemo}ni.
So zna~ewe 'dete', nezavisno od vozrasta, vo tekstovite se potvrduva
upotrebata na slednive nazivi: d5ti, d5t3, d5ti]6, otrok7,
otro=3, otro=i]6: i b4det vsak6 i'e rodit6 d5t3 wtro=3 Lv12,2 Lobk;
\<6>c6 s6 v6zd6yhanim6 b<og>a m<o>l5[e d5ti]a svogo gork6y« s6mr6ti izm5niti 107r2
5Stan; b5[e ... s<6y>n6 roditel© hristi§ninou d5t6y]6 s6yi 121v8Stan; kto bo ne
imat6 l©biti \roka sego dobrorodna 259v11Les;
im5[e otro=e i b5 glouho i nemo 238rKrn; \ro=e rodi se nam Is9,5 Vtš;
v7zet6 i dva otro=i]a 227v26Krn; otro=3 m4'6sko?'en6sko 'dete
ma{ko/`ensko': lewn 'e wn6 b5 voin6 ; i s7 v7sem6 sr<6>dcem6 ego slou'a[e voin"sk6ye
slou'b6y rodi[e bo i wtro=e m4'6skoe
192r10Krn im5[e 'e i 'en8 pod<o>bna dobrod5telem i dobrot6y ego tatYan6y im5nem6 ee
i dv5 \ro=eta mou'6skaa 251v3Krn;
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egda'e ispl7ni[e s<e> devet6ym m<5>s<3>cem ; rodi anna otro=e 'ensko 174r20Krn;
Vo staroslovenskite tekstovi kako na pr. vo Mariinskoto evangelie se
sre}ava i =eljad6: ego'e postavit7 g<ospod>7 nad7 =el5di¬ svoe¬ L12,42 Mar. Sp.
=elad7 da 3dete sos7 seta vi =el3t7 ZGD/85. Vo Zbornikot na daskal Stanko
da si 8=at7 =el3ta i da dohodi ou cerkva l. 37.
So nazivot otrokovica se imenuva 'devoj~e, }erka'
\rokovica n5st6 oumr5la n6 spit6 Mc5,39 Rad;
oustroi prizvati s<ve>t<a>go jako ponou'denoma roditelma wtrokovicou isp6ytati 36v
16Stan; a so =3do '~edo, dete,
sin': n5s4t6 bo dl6'na =3da roditelem6 s6brati im5ni5 n4 roditele =3dom6 2C12,14
Karp; =3da ili vnou=3ta imat6 to da s3 ou=it7 ;;; =esti roditelem6 v6zda5ti 1T5,4
Karp; sp. vo Suprasalskiot rakopis =3d6ce - =2d6ca moja.
Voobi~en e nazivot s7yn7 'sin': za=3t7 v7 =r¯v5 i rodi s<7y>n7 Is8,3 Grig;
v7 ou[i w<t6>cou v7pl7 s<7y>na comPs17,7 Bon;
edino=3daago s<6y>na svoego pr5das<t6> 215r2Les.
Nekoi odnosi niz vekovite se preto~ile vo obi~ajni pravni pravila. Na pr. vo
krugot na naslednicite se spomenuvaat samo sinovite od prviot brak na
tatkoto (Haxivasilev-Vardarski, 1998 :63, :78).
So ogled na toa {to spored bibliski izvori na prvorodeniot sin mu se
pridavalo golemo zna~ewe – go nasleduval upravuvaweto so semejstvoto i
dobival dva dela od tatkovoto nasledstvo – se diferencira nazivot
pr7v5n6c6 'prvoroden sin, prvenec': i rodi s<7y>n6 svoi pr6v5nec6 L2,7 Krat;
h<risto>s jako'e pavel6 re=e pr6v5nca v6 mno/5 bratrii vs5h7 v6y[6[i st6 comPs88,28
Pog i pridavskite formi pr7vorod6n7, pr7voro'den7, pr7vorodim7. Vo SJS (III :399,
:401, II :258) se notirani pr7vorod6c6, pr7v5n6c6: rodi s<7y>n7 svoy pr7v5n6c6; dodeka
m5zin6c6 za 'najmlad sin'
rodi sedmero wtro=3t7 ; wt7 nih7 'e b5 m5zinec6 ;Fz; konstantin7 filosof7. AB (2002
:272) gi registrira zboroobrazuva~kite raznovidnosti
m5zin6c6, mizin6c6 'najmaliot sin, posledno dete, qubimec' i
mizinica 'najmalata }erka, qubimica'.
^esto e notiran nazivot d6]i '}erka':
i razd5lit6 s3 ... mati na d6]er6 i d6]i na mater6 L12,53 Rad; d7]er2 rodi[4 s2 im7
Gn6,1 Grig; y'e l©bit6 s<6y>na ili d6]ere pa=e mene n5st6 mene doston6 Mt10,37 Rad;
Ima potvrdi na kerka '}erka' vo makedonski
erminii i dve de]eri ego 9kerki0 b5'8]e i 'ena ego.
l©bod5i=i]6 i 'eni=i]6 se nazivi za 'nezakonsko dete, vonbra~en sin'.
Soprugata {to ne mo`e da rodi dete se smetala za osudena i bila predmet na
so`aluvawe. Za odnosot kon bezdetnosta ilustrativen e kontekstot:
ne im4]a 'e =3do ni m4'6sko ni 'en"sko ; i sego radi prYido[e v7 mnwgou pe=al6 i skr
7b6 kako ne im5h8 nasl5dYe ; b5[e 'e wb6y=ai v7 vr5me wno ; §ko kto ne rodit6 =3do \
v7s5h b5[e oukaraem6 i ouni=i'evaem6 ; i nik6to ne §de[e hl5ba s7 nim6 ; n6 a]e i v
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7 cr<6>k<o>v6 ho'da[e po dol5 \ v7s5h stoe[e 172v3-7Krn.
Vo {irokiot krug na bliskite rodnini (vo zavisnost od zaemnite prava i
obvrski) pokraj osnovnite bra}ata i sestrite (od zaedni~ki roditeli ili samo
od zaedni~ki tatko ili majka), se spomenuvaat strikovcite, bratu~edite,
tatkoto i majkata na soprugata, nejzinata sestra, `enata na tatkoto – ma}eata
itn.
Najblisko krvno srodstvo izrazuvaat me|u drugite nazivite za bra}a:
brat7, bratr7 'brat' brati§, bratri 'bra}a':
s5d3i na brat6 svoi klevetaa[e i na s<7y>na materi svoe4 polagaa[e s7blazn7 Ps49,20
Bon;
priidi na zem3 «'e az6 poka'4 ti wstavi 'e vs3 i po«t6 'en4 svo« i s<6y>na brat<a> s
vogo lota 88v9Stan; tamo brat brata ne svobo'daet6 201v24Krn;
da zr6yt6 brat brata i sestra sestr8 svo© v7 rai 177v20Krn; m7nei b5 v7 brati moei
Ps151,1 Bon, v7 bratrii Pog;
v7 t7i d<6>n6 razdeljaet se bratYa i dr8z6y i rwd 202r5Krn.
v6 godin4 wn4 nikto'e nikomou'e pomo]i imat6 ni droug6 drougou ni brat6 bratou 22
3v23Les. Sp. brati§ po pl7ti, prisna§ brati§ 'rodeni bra}a':
im5[e 'e bl<a>'<e>n6yi brata po pl6ti im5[e d6]ere edino=3d44 oumer[ou 'e w<t6>cou e4
pr5b6ys<t6> ©naka sira roditel© si4 'e v6zem[e znaemi e4 i privedo[4 e4 k6 stri© e4
avrami© 109r8Les; tii b5h4 ... v6 kalipatrid5 s4]a§ brati§ po pl6ti 125r3Stan;
tii b5hou ... brDat§ 'e pr<i>snaa rodom6 isavr5ne \ grad<a> lard6yiskaago 50v27Stan.
Ovoj naziv e registriran i za imenuvawe 'bli`en':
pone'e s6tvoriste edynomou \ sih6 mal6yh brat7 moih6 m6n6[ih6 mn5 s6tvoriste
Mt25,40Rad, kako i za 'monah, kalu|er, pripadnik na manastirsko bratstvo':
brate a]e \vr6'e[i s3 s8etnago 'it<i>a 15v26Les. Se odnesuva i na hristijanskiot
rod 'hristijani' bratYa moa hr<i>stYan6y ; s7mr7t6 n5s<t6> zla ; n6 i pa=e dobra
200r7Krn;
pominaite brat<i>e ivana emnostina z3t5 wti mY dava[e pr5sol6 i ml5=ice 90vBit,
brat7 bo'ii e ime za ap. Jakov Maliot: iakwv6 i'e naricaet se brat6 b<o>'Yi
162v19Krn;
semewn<6> ... vtor6yi p<i>s<ko>p6 ir<ou>s<a>l<i>msk6yi po i§kov5 brat5 g<o>s<pod>ni 18r26St
an.
Sp. RCJ (1935 :224) samobrat6c6 'roden brat'.
Slo`enkata l7'ebratija ozna~uva 'licemerni hristijani, {to se
pretstavuvaat licemerno kako bra}a ili hristijani'.
blizn6c6 e naziv za 'brat bliznak':
blizn6c6 gl<agol>et se qoma ili §ko wboi em8 pr7sti b5h8 pril5peni ili §ko blizn6c
6 rodi se s7 dr8gega brata ;;; ili §ko qwma im5nova se ellinsk6yi blizn6c6 tl7k8et se
58r19-23Krn;
ro'd6[e s3 \ dinogo =r5va tri blizn6ci 117r16Stan; qoma gl<agol>emi bliznec6 ne
b5 t8 213b36Orb, no vo erminiite i: 'bliznaci, horoskopski znak':
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da postavi[i bliz7 prili=n6y3 zwd6yi sire=7 prol5tno da postavi[Yi sy3 ovna telca i
bliznec7.
Sp. i pobratim7, pobratim6stvo Mikl (1963 :582).
^esto se upotrebuva i nazivot sestra
'sestra': vs5k6 i'e wstavit6 brati4 ili sestr6y .. imeni mogo radi s6tokratice4 pri
imet6 'izn6 v5=6n44 Mt19,29 Rad;
i'e s7 sestro4 po w<t6>ci ili m<a>t<e>ri oskvr7niv s3 da ne v7nidet7 v7 dom7 m<o>l<i>tv7
n6 95vMaz;
inorodna s<t> sestra wt edinogo w<t6>ca in6y4 'e m<a>t<e>re 95rMaz; pamet m<ou>=<e>nice
poulheri i'e b5 sestra malaago qewd<o>si§ 11v23Stan; pot6 © §ko sestrou 41v3Sta
n; sestri b5h8 \ w<t>ca t7kmo sedma es<t6> i sosana 100v11Krn;
da zr6yt6 brat brata i sestra sestr8 svo© v7 rai 177v20Krn. Sp. i posestrima Mikl
(1963 :633).
Od terminite {to ozna~uvaat krvno srodstvo po nadolna linija }e gi
spomeneme v7nouka 'vnuka' gr~. œkgonoj:
vid5v6 b<og>6 dobr6y« go nrav6y stvori c<5sa>rev5 m<a>t<e>ri poti vnouk4 go nev5st4
77v24Stan; ta b5 vn8ka 'e ampasakija parha 285r16Stan; v7nouk7 'vnuk, potomok':
b6yvaet6 vnouk6 i oujac6 ; h<risto>s 'e oujac6 b<o>goslov 'e v7nouk6 100r19Krn;
\ s5mene bo zmiina izidet vnouci aspidom6 i vnouci ih6 izid4t zmi3 par3]44 Is14,2
9Lobk; netii 'vnuk'
s<v3>t6yi vtih<i> i {a}gain6 netii go 253r7Stan; neti 'e petra piskopa 26r28Stan;
v7nou=3 'vnu~e' gr~. œkgonoí
=3da ili vnou=3ta imat6 to da s3 ou=it7 ;;; =esti roditelem6 v6zda5ti 1T5,4 Karp;
sestri=i]6 'vnuk od sestra'
kiril6 divn6yi b5 sestri=i]6 tewfila patriarha 257r2Stan;
b5a[e sestri=i]6 anikitou 300r4Stan, sestri=ik7 vo Du{anovata gramota za
manastirot sv. Arhangeli Mihail i Gavril
ra=ko sestri=ik6 mou <s6> s6ynovi. Ima semanti~kata distinkcija vo odnos na
polot vo Stanislavoviot prolog – preku upotrebata na nazivite v7nouk7, netii
i sestri=i]6 za vnuk, a samo v7nouka za vnuka.
Vo Mikl (1963 :837) e registrirana sintagmata sestrina d7]i.
Vo gramotata na kral Milutin za manastirot Sv. Georgi od XIV vek se sre}ava
pravnouk7 'pravnuk, potomok':
i pravnouk6 svetago sumewna novago murwto=ca ... az6 gr5[n6yi wtrasl6 yesm6 (Spome
nici, I, 1975 :222), kako i vo gramotata na kralot Stefan Du{an na Hilandar
za crkvata Sv. Nikola vo Dobru{ta od 1332-1334 g.:
jaz6 ... v6nouk6 pr5visokago i svetago i stra[nago kralja stefana 8ro[a pr5ounouk6 go
spodina ni i pr5podobnago wt6ca simewna st5fana neman.
Sp. s7yn7 brata svoego:
iz6ydi \ zeml3 svo« i pr<i>sn6yih svoih6 i \ domou \<6>ca tvogo i priidi na zem3 «'
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e az6 poka'4 ti wstavi 'e vs3 i po«t6 'en4 svo« i s<6y>na brat<a> svogo lota 88v9Sta
n.
Vo RCJ (1935 :4) e notiran terminot anePii 'rodnina, vnuk', kaj Mikl (1963
:658-659) praprav7nouka, praprav7nouk7 9pr6v6yi, vtor6yi0, praprav7nou=3, kako i
pra]our7: ot6 pravnouka rodiv6y se glagolet6 se,
pra]our3: pravnou=atom6 i pra]ouratom6. AB (2002 :24) anePija, anePii.
Vo makedonskite crkovnoslovenski tekstovi se dokumentirani
slednive nazivi koi izrazuvaat krvno srodstvo po nagorna linija: baba 'baba':
v6seli s3 pr6v5e v6 bab4 tvo3 elad4 2T1,5 Karp;
prizvav[e bab4 svo« newnil4 da s nimi jast6 117r19Stan;
ous5=ena b6ys<t> s6 newnilo« babo« 117v5Stan; d5d7 'dedo, predok'
d5di pr5d<5>di ... pom3ni 7v1Zag.
pr5baba 'prababa' pla=6 pr5bab6y evg6y 219b23Orb; pr5d5d7 'pradedo, predok'
v5ro4 wpravdal6 esi pr5d<5>d6y Hb13,21 Str;
pros<v5>]enie podavaet6 h<rist>6 pr5d5dom6 214b16Orb; pr5mati 'pramajka'
pr5stavleni s<v3>t6y« c<5sa>r<i>c4 rou[6sk6y« olg6y pr5matere vs5h6 kn3z6 rou[6sk6yh
243r13Stan; pr5ot6c6
'predok': svobodi d<ou>[e pr5\c7 na[ih6 87r3Krn; \<6>c7 pr5\<6>c7 d5di pr5d<5>di ... p
om3ni 7v1Zag.
Mikl (1963 :717, 728 :740, :658) gi registrira pr5d5d7 i pr5baba,
pramati, pr5ot6c6, praroditel6, praprababa, 9vtoraja.. tretija0, dodeka SJS (III :398) i
pr7voot6c6 kako sinonim na prad5d7, praot6c6.
Krvno srodstvo po bratot ili sestrata na tatkoto ili majkata se izrazuva so
nazivite: str7yi, stric6 'striko': kr7m5[e pr5stol6 ego strYa svoego 266r8Krn;
stric6 ego eUqimYe poste[e s<3> 242v12Krn; stric6 b5[e c<5sa>r5 manasi« 214v1Stan;
striko: pis9a0 ... mitre sebe, striko Gore 57rTresk;
pis9a0 nedelko strika tr6p=e 67rTresk. Dokumentiran e i nazivot strina 'strina':
pis9a0 mitre se9be0 strina mara 108r Tresk.
Mikl (1963 :895) za striko gi bele`i raznovidnostite str7yi gr~. qe‹oj
: mater6nii ego str6yove str7yika: svoim6 str6yko©, str7yic6: svoego po pl6ti strica, ka
ko i mater6n6 ili gol5m6 stric6, str7yja gr~. qe‹oj str6yja tretijago mi st6 stepene
Ja registrirame i upotrebata na tet7ka 'tetka':
nedostoino s<t> ino4 'en6y v7 domou svoem7 dr7'ati ; t7=y4 m<a>t<e>re ili sestr4 ili t
etk4 51rMaz; tetk4 sir5= \<6>ca svoego sestr4 ili m<a>t<e>re 51vMaz; dina
b5[e mou tetka 226r15Stan. Ovaa leksema e zasvedo~ena u{te vo Suprasalskiot
zbornik od XI vek: tet7ka boit7 s3 da ne ot7r6vena b4det7, vo Efremovskata
krm~ija od XII vek: tet7k7y ma=eh7y mladen6cem7.
Daskalova, Vel~eva (1982 :61-62) uka`uvaat na razlikuvaweto vo upotrebata na
terminite gol5ma tet7ka i mala tet7ka (i gol5m7 stric6):
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gol5mou bo tet"k8 i gol5moga strica ; rek[e d5dovou sestrou i brata. Spored niv
najrana upotreba na l5lja se otkriva vo XIV vek:
ou]edri 'e otrokovic4 lel5 pla=3]4 s3, o sestrin5 si d7]eri, a ve}e vo tekstovite
od XVI vek pokraj upotrebata na raznovidnostite ouec6, ouika 'vujko',
strii, stric6, strika '~i~ko' ima i potvrdi za upotrebata na leksemite
brat6n7k7, bratan7ka, sestren7, sestren7ka i na zaemkite od gr~kiot jazik anepsei,
anepsea za imenuvawe 'bratu~ed', odnosno 'bratu~etka' Sp.
a i'e wt stran6 desn6yh i lev6yh s8t6 brat6 i sestra ouika i lelja sestren6 i sestrenka.
anePei i anePeYa bratan6k6 i bratanka oubo strika s6 anePeem6 bratov5m sinom6 strYe
va d7]i s6 bratankom.
Sp. Mikl (1963 :349) l5lja: mala, velika lela.
Za 'dete od brat' obi~no vo makedonskite tekstovi se upotrebuva
bratou=3d7: kn3z6 bo stran6y to4 m6 bratou=3da ego ... bratou=3d6 v6zv5sti mou 31
7r26Stan; ne prosti[i brat8=3d8 brat8=3d6y po3ti 94rMaz. So ova zna~ewe
registrirana e i
sintagmata brat6n6 s7yn7: b5 bratn6 s<6y>n6 samomou g<ospod>ou ijakovou 18r18Stan.
Mikl (1963 :43) bratan7 m. bratan7 brat6n6 s6yn6 glagoljet6 se; bratana f. gr~.
™x£delfoj, brato=3da f. gr~. ™xadšlfh:
sestra matere mojeje jest6 mi velika bratou=3da, bratani]6, brato=3do,
brato=3d7: pr6vaja, v6toraja bratou=3da gi bele`i i brat7sestra i dvoinskata
forma brat7sestr6ca: b5sta brat7 sestra po pl6ti.
Mikl (1963 :967-968) gi bele`i i obrazuvawata s7ynovica, s7ynov6c6,
s7ynov6stvo, s7yn7k7.
Sp. Mikl (1963 :895) str7yi=i]6: 'dete od striko' str6y=i]6 sestri=6nou pot6
'}erka od striko' d7]er6 str7ja ili t6t7k7y.
Od nazivite {to obele`uvaat priramnuvawe na nerodnini kon
rodnini (povrzani so krvno srodstvo) }e gi spomeneme z3t6 'zet (za }erka, za
sestra)': pominaite brat<i>e ivana emnostina z3t5 90vBit;
im5[e 'e z3t5 i v6shot5 z3t6 go pr5dati i 114r17Stan;
pam3t qewfilakta patriarha s<6y>na go i kostandina z3t5 go 84r8Stan;
ime zeta za sestrou ego konstina 214r7Krn; v6zima[e go za zeta 65vTikv.
Isto taka se sre}ava i leksemata sn7h7y za imenuvawe na 'snaa (za brat),
`enata na bratot' odnosno '`enata na bratot vo odnos na drugite bra}a i
sestri' po zakon8 mwUsewv8 v7zet6 sn6h8 svo© za 'en8 100v9Krn.
Mikl (1963 :230) go bele`i i nazivot zl7va 'zolva, sestra na ma`ot' gr~.
gÜlwj.
Relacijata me|u soprugite na bra}ata se imenuva so terminot 3tr7y 'jatrva',
notirana vo re~nikot na Mikl (1963 :1168) «tr7y, «tr7vica.
Terminot prosatai 'rodnina po `enidba, {ura, zet i dr'. e zabele`an vo RCJ
(1935 :203) dodeka kaj Mikl (1963 :1138) zboroobrazuva~kite varijanti
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[oura, [ourin7, [our6:
brata svogo i [our5; dv5© bratou [ourie i s6v6sti s6=etati se nepodobno est6.
MRSbE (2001 :282) ja bele`i leksemata pa[enog7 so zna~ewe 'baxanak'.
Interesna e i zbirnata imenka 'enarie notirana vo MRSbE (2001 :124) so koja
se imenuvaat 'rodnini na ma`ot po `enska linija'.
Po~itta kon roditelite na bra~niot drugar, osobeno kon svekorot i svekrvata
vo tekstovite e posebno naglasuvana. Tatkoto ja ispra}a svojata }erka so
zborovite Po~ituvaj gi svoite svekor i svekrva, sega tie se tvoi roditeli
(Haxivasilev-Vardarski 1998 :42).
Vo tekstovite se potvrdeni nazivite svekr7y 'svekrva, majka na ma`ot':
i razd5lit6 s3 .. sv5kri na nev5st4 svo4 i nev5sta na svekr6v6 svo4 L12,53
Rad; t6st6 'test, tatko na `enata' g<lago>la emou t7st6 ego 150v7Krn;
kto imat v7 vas oukradenoe \ dom8 t7sta moego 151r1Krn;
kn3z6 'e b5 test6 go 108v9Stan. t6]a 'te{ta, majka na `enata'
vid5 t6]4 go le'4]4 wgnem6 'egom4 Mt8,14 Rad;
t6]a 'e simonova b5 wdr6'ima wgnem6 velim6 L4,38 Rad; sarr6y t7]3 173vMaz.
Sp. Mikl (1963 :824, :1023) svekr7 m, svekr7y f., t6st6 gr~.
penqerÒj, t6]a t6[ta s6 zetom. AB (2002 :269) ja dokumentira materica za gr~.
penqer£: 'majka na soprugata, te{ta; kako i za gr~. mhthr 'majka.
Od pregledot na terminite koi{to obele`uvaat priramnuvawe na nerodnini
kon rodnini vo makedonskite dijalekti, mo`eme da zaklu~ime deka
makedonskite govori gi za~uvale vo golem broj terminite so praslovensko
poteklo.
Iako srodstvoto me|u rodninite na sopru`nicite pri zasnovaweto na
bra~nata vrska obi~no se ograni~uva na najbliskite rodnini na bra~niot
drugar (svekor i svekrva vo odnos na snaata, test i te{ta / dedo i baba vo odnos
na zetot), ova srodstvo se pro{iruva i na drugite rodnini t.n. svatovstvo.
Relacijata me|u roditelite na ma`ot i na `enata (na sopru`nicite)
se izrazuva so terminot svat7 'svat'
\t4dou pak6y poemlet6 svata svoego d7]er7 za s<7y>na svoego 146rMaz.
Karakteristi~ni raznovidnosti vo vrska so nominacijata na svatovite,
odnosno u~esnicite vo svadbeniot obred, so razli~na motivacija se bele`at
vo ju`noslovenskite jazici.
Sp. Mikl (1963 :824) svat7 'svat', svatija 'sva}a' carou svatia b5[e;
svatove i svati; i svat6 emou slov5[e se;
svatou ih6 aleKi© carou; pe=al6n7 b7yst7 svatom7 svoim7. i derivatite
svatov6stvo, svat6stvo: svat6stvo s6hoditi se.
]e gi spomeneme i s7ynove bra=6nii 'svatovi, gosti na svadba':
eda mog4t6 s<6y>nove bra=6ny plakati s3 Mt9,15 Rad; bra=nik7 'svat, gostin na
svadba':
kako v6ni[el6 esi da oukorenye s6tvori[i tvoim6 wbna'enyem6 moim6 bra=nikom6 121r1
Les.
Sp. RCJ (1935 :131) nev5stovod6c6, nev5stovoditel6 'dever'. Vo minei od
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XI-XIII vek se uka`uva na upotrebata na =r6to'6nik7 'lice koe ja vodi nevestata
(obi~no drugar na zetot) i koj se gri`i za rasporeduvaweto na svadbata'.
Kako prevod na numfagwgÒj kaj Mikl (1963 :324) e dokumentiran nazivot
kourig7. AB (2002 :310) gi notira varijantite nev5stovod6c6,
nev5stovoditel6, nev5stovo'd6 'koj ja vodi nevestata kon domot na
mlado`enecot, dever, svat'.
So sestr5nica se ozna~uva 'sestra na `enata; sestra':
ne prosti[i brat8=3d8 brat8=3d6y po3ti ; ni w<t6>cou i s<6y>nou d7]ere i m<a>t<e>re ni dv
o© d<5>v<i>c8 sestr5nic8 s<6y>nou i w<t6>cou ... ni dvo© sestr5nic8 dv5ma bratoma 94rMa
z; a]e kto poimet7 dv5 sestr5nici v7 razli=naa vr5mena sir5= oumer[i pr7v5i ; wn '
e poimet7 sestr4 e4 95v/96rMaz. Spored kontekstite od Mazurinskata krm~ija
srednovekovnoto zakonodavstvo predviduvalo strogi kazni (otsekuvawe na
nosot, ve~no progonstvo i sl.) za vovlekuvawe vo nedozvolena vrska so sestra
na `enata ili nejzinata }erka ili pa{terka.
Sp. sestr5nica so zna~ewe
'sestra': v6 t6'<de> d<6>n6 s<ve>t6yh m<ou>=<e>n<i>c6 sestr5nic6 minodor6y nifodor6y i mit
rodor6y si s<ve>t6y m<ou>=<e>nice b5[e pri maKimi§n5 c<5>s<a>ri zakonn6y sestr5nice
i 'ivou]a dvo© p6pri]ou \ ishode]ih tepl6yih vod6 v6 pifin5h6 11v5Stan;
ou nego'e 'iv5h4 tri sestr5nic4 agapi i hiwni i irini s6 zoilom6 n5k6yim6 rabom6 b<o
>'im6 94v8Stan.
Vo prilog na upotrebata na leksemata sv5st6 'sestra na `enata,
baldaza', vo starite tekstovi od XIV-XV vek se primerite na koi uka`uvaat
Daskalova, Vel~eva (1982 :62): a]e s7 te]e© s7gr5[it6 l5t ;d; tako'de i s7
sv5sty© ili
a]e kto s6 koumice© s6gr5[it6 ... a]e li s6 t6]3 go ili s6 sv5stY3 go l5t ;g; poklo
n ;Kx;.
Mikl (1963 :442) gi bele`i leksemite
nestera, sestri=6na: a]e kto poimet6 sestrenic5 li d7]er6[© li nesterou;
sestri=na nestera glagolet6 se.
Ja izdeluvame i leksemata ma]eha kako soodveten naziv za 'ma}ea' gr~.
ìçôñõéÜ: ma]ehou 'e imou]e i roditelja im5nija i]ou]e i ido[e 50v28Stan;
a]e kto s7 ma]eho4 svoe4 oskvr7nit s3 ... zapr5]enie da prymet7 95vMaz;
ova oubo pr5zr3]e poim[ago ma]eh4 'en4 137vMaz. SJS (II :195) ja registrira
varijantata mater6[a gr~.
ìçôñõéÜ: w s7v7koupl3©]ih7 s3 s7 dv5ma bratoma ; li s7 sestrama svoima ; li s7 mate
r6[ami.
Vo Mikl (1963 :551, :557) se potvrduva zboroobrazuva~kata
varijantnost preku raznovidnostite pad7[terica:
pad6]erica pastor6k6y skazat6 se, pastor7ka, pad7[ter7ka, pastor7k7y, pastork7yni.
Srodstvoto nastanato po pat na usvojuvawe dete se smeta za ve{ta~ko
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srodstvo. s7ynopolo'6nik7 e naziv za 'posinok, posvoenik':
ywann6 'e b5 §ko'e s<6y>nopolo'nik6 s<6y>n6 162v12Krn.
Posinetoto dete vo odnos na pripadnosta i vo odnos na nasledstvoto bilo
za{titeno i so narodnite veruvawa i obi~ai (prekr{uvawe na zavetot se
smeta za golem grev, {to ne ostanuva nekaznet) i po zakonski pat.
Sp. pri3ti v7 s7yna m5sto
'posinuva': snide 'e d6]i farawnova na r5kou m6yti se i vid5v[i koristicou na r5c5
i d5ti]6 v ni pla=©] se v6zem[i i prit6 i v6 s<6y>na m5sto 6v23Stan;
Vo Belgradskiot makedonski zbornik XVIII vek se sre}ava
sirota 'sirak' no b8dite sirotam6 jako o<t6>ci i na vdovic6y jako m8'Ye. Sp. i sira=e:
i po'alih7 sira=in3ta i siromasite i vdovicite ]o tr7pat7 za edno par=e hleb7.
Daskalova, Vel~eva (1982 :65) se osvrnuvaat na bogatata sinonimija na
nazivite za soprug, sopruga:
m4'6 - 'ena, s7pr4g7 - s7pr4ga, s7pr4'6nik7 - s7pr4'6nica, s7lo'6nik7 - s7lo'6nica,
s7'itel6nik7 - s7'itel6nica, a od XVII-XVIII vek i stopanin7 - stopanica.
So bra~niot status neposredno se povrzuva upotrebata na leksemite:
'ena '`ena, sopruga':
jako =r6v7 v7 dr5v5 tako'e m4'a pog8bit6 'ena zlod5ica Pr12,4
Hlud; 8=iti 'en5 ne vel3 1T2,12 Karp;
b4d4t7 s<7y>nove ego siri i 'ena ego v7dova Ps108,9 Bon; s7pr4ga:
s<v3>t6y marYn7 i sopr8ga ego marqa i dva s<6y>na ego 117bErMK;
s<v3>t6y3 'e natalY3 sopr8ga ego noz5 egw polaga©t7 na nakovaln8 i preseka©t7 118bEr
MK; s7pr4'6nica - s<v3>t6y esper7 i sopr8'nica ego zwi i =ada ih7 115bErMK Vo
Slovoto za pogrebenye =elov5ka se sre}ava doma=inka so zna~ewe '`ena, sopruga':
wstavat a doma=inkata, tata si, maika si, deca i site rodnin5 i pri3teli i si wdit7
sam7 na v5=ni pot7.
m4'6 'ma`, soprug' gr~. áíÞñ: 'ena v6stanliva v5nec7 m4'ou svoem8 Pr12,4 Lobk;
pr5l©bod5ica b7yvaet6 a]e b4det6 mou'ou inomou R7,3
Karp; wklevetana 'e b6yv[i m4'em6 svoim6 i pr5d6sta s6 d5tmi svoimi antipatou vik
ari© v6pro[enom6 b6yv[em6 309r13Stan; s6 m4'em6 po'iv[i dv5 l5t<5> i pr5b6ys<t6> v6 v
dov6stv5 l5t ;Aki; m4'8 « oumer6[8 m<o>liv[i s3 263v20Stan;
togda razl4=3t s3 bol5zn6no s6vr6stnici sir5=6 m4'Ye \ 'en6 i 'en6y \ m4'Yi i'e ne
s6hrani[4 lo'a neskvr6nnaa 278v21Les; v6 godin4 wn4 nikto'e nikomou'e pomo]i im
at6 ... ni roditele =3dom6 ni m4'6 'en5 n4 k6'do stoit6 s6 strahom6 i trepetom6 =a4
\v5ta b<o>'Ya 223v25Les.
So zna~ewe ma`, soprug' se upotrebuva i s7pr4g7, s4pr4g7:
§ko \neli'e oumr5t6 mou'6 ee pro=ee ne posagn8 ne hote poeti dr8gago vr7h8 pr7vago s
4pr8ga svoego 44v17Krn.
obr4=6nik7 e naziv za 'svr{enik, ma`, soprug':
Yakov 'e rodi iwsifa wbr6=nika marYina Mt1,16 MkdH m4'a Krat;
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pr5das<t> « na isp6ytani i m<4>=<e>ni wbr4=nikou « 92v20Stan;
wbrou=nikou  oumr6[ou 285r16Stan.
So blisko zna~ewe se odlikuva i bra=6nik7 'ma`, bra~en drugar'
kako v6ni[el6 esi da oukorenye s6tvori[i tvoim6 wbna'enyem6 moim6 bra=nikom6 120v2
4Lesn;
Mo{ne ~esta e upotrebata na leksemata 'enih7, {to se smeta za poarhai~na, vo
odnos na poograni~enata upotreba na nev5st6nik7 za 'svr{enik, mlado`enec,
zet': pride 'enih i gotovi3 v6nido[3 s nim6 na brak6 Mt25,10 RadH nev5stnik6 Mkd;
5ko'e v7zveselit7 s2 'enih7 W nev5stJa tako v7zveselit7 s2 g<ospo>d7 W tebja Is62,5
Grig; Registrirana e upotrebata na 'enih7 osobeno vo zatvrdenite izrazi
'enih7 besmr6tn7yi i nebes6n7yi 'enih7 koi se odnesuvaat na Hrista, koj so svojata
krstna smrt se ven~al so crkvata kako besprekorna i devstvena nevesta.
Sp. nebes6n7yi 'enih7 v6znenavid5la esi 'eniha neb<e>snago i bl<a>gago 3v21Les;
n<e>b<e>snago 'enYha v6zl©bila s6y 72d6Vtš.
Spored Daskalova, Vel~eva (1982 :64) vo jazikot na damaskinite od XVII
vek obr4=6nik7, obr4=6nica se upotrebuvaat paralelno so narodnite godenik7,
godenica (sp. romana 'ena godenica privatova, i negovata godenica marYa) pri {to
prvite glavno vo bibliski izrazi. U{te vo Ekzarhoviot [estodnev za
svr{enik i svr{enica se poso~uvaat nazivite ob5]an6nik7 i ob5]anaja.
Se upotrebuva s7vr6st6nik7 so zna~ewe 'soprug' kako i s4'itel6 so istoto
zna~ewe, s7vr6st6nica (i vo Ohr i Slep), s4'itel6nica, a ima i rana pojava na
lo'6nica, pak, so zna~ewe na lice 'zavetena za nekogo, no ne oma`ena obredno'.
Sp. Mikl (1963 :932) s7lo'6nik7, s7lo'6nica so zna~ewe na lice.
Mikl (1963 :394) ja notira raznovidnosta m4'ak7 za gr~. áíÞñ. RCJ (1935 :131) gi
registrira zboroobrazuva~kite varijanti nev5st6nik7, nev5stitel6 'svr{enik,
mlado`enec, zet', a SMR (1999 :334) por4=6nica 'svr{enica, nevesta'.
So nev5sta se imenuva 'nevesta,
snaa': da iz6ydet 'enih6 iz6 lo'nic4 svo3 i nev5sta \ =r7toga svoego Jl2,16 Lobk;
5ko nev5st4 oukrasi m2 monist7y Is61,10 Grig;
k6 nev5st5 pribli'iti s3 dav6 i wbr3=6n6yi pr<6>sten6 168r18Stan;
es<t6> li mo]no n5k7y =l<ov5>k6 egda ho]et privesti nev5st8 v7 dom6 svoi v7zeti pr5'd
e pos7dnic8 i im5ti e© v7 dom6 ego v7n8tr6 ide'e ho]et6 prYiti nev5sti pod<o>bno 208
v6Krn. Sp. AB (2002 :310) nev5st6ka 'snaa, sopruga na sin ili brat'
So zna~ewe 'sopruga, bra~na drugarka, pridru`ni~ka (se odnesuva na Eva)' se
upotrebuvaat nazivite podrouga: dast6 emou podr8ga evv8 4r2Krn,
podrou'ie: wn ne s7gr5[i n6 b<og>7 i'e podas<t> emou podr8'Ye evvou 114r14Krn;
podrou'i im5 roufinou 3v21Stan;;
s7'it6nica: m<5>s<3>ca septevrYa ;Fk; m<4>=<e>nYe s<v3>t<a>go velikom<4>=<e>nika eUstatYa i s
7'itnic8 ego qewpisti i =eda ego 250r2Krn. Za 'sopru`nici' ja istaknuvame
upotrebata na mal7'ena (m. dv.)
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egda razl4=ita s3 mal6'ennaa i'e ne s6hrani[4 lo'a neskvr6nnago 308v11Les. Sp. i
m4'o'ena 'bra~en par, ma` i `ena':
bl<ago>s<lo>venna m4'o'en6y i obradovanna rad<o>uite s<e> 175v23Krn. Sp. MRSbE (2001
:197, :230) mal7'en6stvo 'brak'. i so istoto zna~ewe nev5st6stvo.
Kumstvoto se smetalo kako duhovno srodstvo i imalo svoi koreni vo
predhristijansko vreme. So kr{tevaweto, koe hristijanskata crkva go tretira
kako vtoro ili duhovno ra|awe na deteto, kumot se smeta za duhoven tatko na
kum~eto, koe istovremeno se priramnuva po stepen na srodstvo so sin ili
}erka d6]i ot7 sv3tago kr6]enija '}erka po svetoto kr{tevawe'.
kr6s6nica‡
w te[ko na ti3 ]oto pc8vat7 popove i kal8g3re i ba]a ili maik3 si ... w te[ko tom8va
koi =ini greh7 sos7 k8mica ili sos7 kresnica vo Zbornik na daskal Stanko XIX
vek.
Ova sfa}awe e odrazeno i vo srednovekovnoto zakonodavstvo. U{te vo
zakonodavstvoto od Justinijan vo nabrojuvaweto na rodninite vo vrska so
sklu~uvaweto brak posebno se istaknuva zabranata za brak me|u kumot i
negovata krstenica. Spored Zakonot za sudewe na lu|eto (Ilievska, 2004) se
izramnuva grevot od incest ‡ `enewe so krvni srodnici so srodnici pred
Boga, odnosno so onie koi se soedineti me|u sebe so vrskite na svetoto i
spasitelno kr{tevawe.
Vo Eklogata (zbornik na selektirani zakoni od vizantiskiot praven
sistem, gl II, ~l. 3) pokonkretno stoi: ...ako nekoj pri svetoto kr{tevawe e
kum (vospriemnik) toj ne mo`e potoa da stapi vo brak so svojata krstenica,
bidej}i taa stanala, objektivno, negova }erka ili so nejzinata majka, ili
}erka, ili sin. Sp.
v7 tou 'e kazn6 da vnidet6 i'e svo© d7]er6 poimet6 \ s<v3>t<a>go kr]enija.
Vo Krninskiot damaskin se sre}avaat terminite v7spriem6nik7 i koum7 'kum,
duhoven roditel': v7pra[ah8 e kto es<t> v7sprYemnik6 tvoi 247v11Krn;
g<lago>l©t6 jako es<t> kr]enna i k8ma ne imat 247v15Krn; a vo Mazurinskata
krm~ija i kouma 'kuma'
dr8goe 'e s7 ma]eho4 ili s7 n5koe4 \ \<6>=6 posadnic7 i ino pak6y e'e s7 svo34 k8mo4
189rMaz. Nasproti nazivite koum7, kouma dokumentirani vo Slovenskiot
prevod na nomokanonot, formite kako k7motra, koupetra i dr. se smetaat za
zaemki od lat. compater, commater.
Na upotrebata na koumica vo starite tekstovi od XIV-XV vek uka`uvaat
primerite: a]e s7 te]e© s7gr5[it6 l5t ;d; tako'de i s7 sv5sty© ili
a]e kto s6 koumice© s6gr5[it6 ... a]e li s6 t6]3 go ili s6 sv5stY3 go l5t ;g; poklo
n ;Kx; (Daskalova, Vel~eva, 1982 :62). Sp. koumica vo Zbornik na daskal Stanko
od XIX vek:
w te[ko na ti3 ]oto pc8vat7 popove i kal8g3re i ba]a ili maik3 si ... w te[ko tom8va
koi =ini greh7 sos7 k8mica ili sos7 kresnica.
Sp. Mikl (1963 :322, :326) kouma, koumica, koum7, pa ottamu i:

261

koum6stvo, koumov6stvo kumstvo: koum6stvo bloudom6 oskvr6niti, k7motr7 m.,
k7motra f., pa ottamu k7motr6stvo. AB (2002: 248) koumov6stvo 'kumstvo'.
Vo evangelskite tekstovi spomenuvaweto na starosvatot, kako prisuten na
svadbata mo`e da se povrze so prisustvoto na kumot. Vinoto mu e dadeno na
starosvatot, a ne na kumot, za{to toj za vreme na svadbata e pomo{nik na
kumot, rasporeduva~, na~alnik na svadbata (Haxivasilev-Vardarski, 1998 :36).
So zna~ewe 'starosvat' se javuva grcizmot arhitriklin7 gr~. Pñ÷éôñßêëéíïò, a
Karpinskoto evangelie se odlikuva so upotrebata na
star5i[ina pirou: po=r6p5te n6yn5 i prinesite arhitriklinovi J2,8 Dbm, arhietriklin
ou DbjH star5i[in5 pirovi Krp; 5ko'e v6kousi arhitriklin6 b6yv6[ee vino ot6 vod6y ...
prizva 'eniha arhitrikli9n60 J2,9 DbmHstar5i[ina pirou Krp.
Izneseniot pregled na nazivite od oblasta na rodninsko-semejnite
odnosi ovozmo`uva da se pretstavi {irokiot spektar nazivi od ovaa oblast,
sinonimnite odnosi i semanti~kata i zboroobrazuva~kata varijantnost.
Vo sovremeniot makedonski jazik i vo pogolemiot del od makedonskite
dijalekti se za~uvuvale golem broj od ovie termini, osven na pr.
doma=3d6c6, 'enih7, otrok7, jono[a i dr., no se odlikuvaat glavno so fonetski i
zboroobrazuva~ki raznovidnosti i poretko so pro{iruvawe ili stesnuvawe
na semantikata. Karakteristi~na e mnoguzna~nosta na nekoi termini kako na
pr. tetka – sestra na majkata i tatkoto, vnuk – sin na sinot i sin na bratot ili
sestrata i dr.
Izrazuvaweto na rodninskite odnosi vo sovremenite slovenski jazici
vo osnova se odlikuva so pogolema raznovidnost vo sporedba so drugite
evropski jazici. Slovenskite jazici voop{to vo odnos na drugite evropski se
karakteriziraat so pogolema detalizacija na rodninskite imiwa. Vo ramki na
slovenskite jazici taa detalizacija e porazviena vo ju`noslovenskite jazici,
za razlika od ruskiot jazik. So koherentnosta sistemot na rodninskata
terminologija se odlikuva od drugi terminolo{ki grupi. Ako etni~kiot
korpus e zasegnat od nekoj ekstralingvisti~ki faktor i sistemot na
rodninskite nazivi se otvora kon tu|ite vlijanija. Vo sistemot na
rodninskata terminologija, vo makedonskite govori zabele`livo e deka
zaemaweto e pokarakteristi~no za onie semanti~ki edinici {to ne upatuvaat
na direktno krvno srodstvo.
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Лиљана Макариоска
ТЕРМИНИ СРОДСТВА У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ ПИСМЕНОСТИ
Систем сродства открива се преко система односа и система назива и одраз
је реалних друштвених односа. Називи за изражавање родбинских, фамилијарних и
брачних односа у свим језицима представљају најстарији лексички слој. Називи за
фамилијарне и брачне односе документовани су великим бројем примера из
македонских црквенословенских текстова и нотирани у познатим речницима
старословенског језика, што омогућава праћење континуитета родбинске
терминологије на историјском плану. Постоје термини за примарне, односно ближе
сроднике и термини за секундарне, тј. даље, а посебно термини за чланове сватовског
сродства, док су сви остали термини изведени из основних. Из прегледа
средњовековних термина сродстава и стања у савременом језику и у македонским
дијалектима, можемо закључити да је у њима сачуван велики број
термина прасловенског порекла.
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ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА
У СРБИЈИ
Апстракт: У раду се говори о црквенословенском језику у Србији, његовом
појављивању, а затим и учењу и уопште присуству овог језика у школама у Србији
кроз историју, како основним и средњим, тако и у богословијама и на Богословском
факултету.
Кључне речи: црквенословенски језик, учење црквенословенског језика,
наставни план и програм, школа, Србија.
Почеци црквенословенског језика у Србији
О црквенословенском језику у српским школама можемо говорити тек од
прве трећине ХVIII века, када је београдски митрополит Мојсије Петровић, борећи се
против јаке римске пропаганде, тражио помоћ од руског цара Петра Великог и када је
та помоћ и стигла, у виду књига и учитеља Максима Суворова. Одмах након доласка
овог учитеља, отворена је прва рускословенска основна школа, у Сремским
Карловцима, 1. октобра 1726. године. Тиме је ударен темељ рускословенским
школама у српском народу [опширније в. Грујић, 1908: 30-45]. Пошто је пре тога у
школама био у употреби српскословенски језик, главни задатак нове школе новог
учитеља из Русије био је да се потисне овај стари језик и уведе нови. О томе сведоче
и касније донета дисциплинска правила за учитеље и ученике из 1734. године, у
којима се наставницима наређује да ученике поучавају "чистом и правом језику
словенском" [в. Ђорђевић, 1950: 32]. Школе нису радиле ни по каквом плану и
програму. Настава се углавном састојала, након савладавања гласова из буквара у
првом разреду, из читања Часловца и, касније, Псалтира (тзв. класе ученика буквараца, часловаца и псалтираца). Сама књига је, дакле, наставни програм. Будући
да су ове књиге у то време биле на црквенословенском језику, можемо рећи да се
уопште настава одвијала на овом језику. Пошто се ради о руској редакцији
црквенословенског језика, такође, можемо се сложити са академиком П. Пипером,
који тврди да се руски језик појавио у нашим школама још 1726. године, а не тек
1849, како се обично сматра [в. Пипер, 2006: 17-23].
Свакако, у то време ово није говорни језик, јер се на часовима само читало и
од ученика се тражило само читање. Чак се ни наука вере није предавала у оваквим
школама као посебан предмет (као што ће то бити касније случај и као што би се
могло претпоставити, будући да су све ове школе углавном биле или при самим
манастирима и парохијама или, у сваком случају, под покровитељством и у
организацији Цркве, а ученици су углавном били будући свештенослужитељи), него
такође уз читање. Учитељи су предузимали обуку у вери на тај начин што су тражили
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буквално меморисање десет Божјих заповести, Оченаша, молитава Богородици,
Символа Вере и девет јеванђелских блаженстава, као саставних делова школскога
буквара [в. Грујић, 1908: 90]. Тако се евентуално могло стећи неко пасивно знање, и
то не црквенословенског језика, већ само неких (напамет научених) молитава на овом
језику.
Истина, било је покушаја Максима Суворова да предаје старијим ученицима
и граматику црквенословенског језика (тзв. класа граматичара – деклиниста и
синтаксиста), али су то углавном били неуспели покушаји кратког века, будући да се
такав рад сматрао претерано теоретским за тадашње потребе. На основу постојања
ових ученика које је Максим Суворов био почео да учи граматици
црквенословенског језика почетком јануара 1728. године, Грујић закључује: на
Богојављење 1728. г., ударен би код нас први основ средњим школама [1908: 105].
Ипак, као што ћемо видети, о средњим школама у Србији може се говорити тек од
тридесетих година XIX века.
Школе Максима Суворова, Емануила Козачинског, који је дошао нешто
касније из Русије, као и њихових ученика – деловале су само у северним крајевима у
којима су живели Срби, око и изнад Дунава, тако да се и из тог разлога не може
говорити о организованом српском школству, које обухвата све српске територије,
али је чињеница да у овим школама започиње учење црквенословенског језика.
О развоју и успону просвете код Срба може се говорити тек након
ослобођења Србије од турског ропства, до чега је дошло после Првог српског устанка
(1804. године). Тада је држава почела да се ангажује на стварању и доношењу
наставних планова.
Црквенословенски језик у основним школама
Садржај рада у основним школама, тзв. малим школама, први пут је одређен
актом Попечитељства просвешченија од 11. септембра 1811. године. По томе акту
мала школа је трајала три године. Овим актом није се много променила настава из
XVIII века. И даље су се користили буквар, часловац и псалтир "с катихизма
поученијем и пјенијем" и рачуница. По овоме програму радило се све до 1830.
године, када су наставном програму додати грчки и немачки језик за старије ученике
[опширније в. Ђорђевић, 1950: 35]. Дакле, настава се и у овом периоду углавном
заснивала и одвијала на црквенословенском језику, тј. на читању књига на овом
језику. Предлогом наставног програма из 1832. године уводи се у најстарију класу
учење граматике црквенословенског језика [Ђорђевић, 1950: 36]. Тек 1844. године,
23. септембра, кнез Александар Карађорђевић "со согласијем Совјета" доноси закон
Устројеније јавног училиштног наставленија, у којем су наведена следећа училишта
у Србији: а) основна, б) послено-трговачка, в) гимназијална, г) Лицеум или Велика
школа [Љушић, 1988: 209]. Овом закону претходио је први општи наставни програм
за све основне школе у Србији, који је издало Попечитељство просвешченија 11.
августа 1838. године. Нови програм захтевао је, између осталог и изучавање српске
граматике [в. Ђорђевић, 1950: 36]. Од тог периода у прва три разреда ученици се
подучавају познавању "слова грађанских и црквених", срицању, касније читању
српском и словенском [в. Милићевић, 1868: 17]. Ово је крај периода читања
искључиво на црквенословенском језику у основним школама.
Нешто касније, расписом од 15. августа 1863. године и часловац и псалтир су
искључени из наставног програма, а у прву и другу читанку за ниже разреде унети су
делови из Светог писма и црквених књига, што се од тада називало "словенска
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читанка за основне школе" [в. Милићевић 1868: 24]. Новим наставним планом за
основне школе, донетим 1871. године под називом Распоред предмета за мушке и
женске основне школе и упутство како ће се предавати, није се много удаљило од
претходног програма. Једина новина значајна за црквенословенски језик било је
учење у трећем и четвртом разреду апостола и шестопсалмија, и то само за мушку
децу. (Основне женске школе датирају од 1846. године Наставним програмом за ове
школе из 1865. године било је предвиђено читање српског и црквенословенског
језика [в. Милићевић, 1868: 37]). Овај језик се, дакле, и даље учи у основним
школама и то учење се превасходно базира на читању, као и раније.
Промена се догађа доношењем наставног плана и програма за шесторазредну
основну школу 20. јула 1884. године, када је први пут издвојен словенски језик
(термини словенски језик и старословенски језик су често погрешно употребљени у
литератури као синоними термина црквенословенски језик) као посебан предмет.
Учио се по два часа седмично у трећем и по један час седмично у четвртом разреду
мушких школа [в. Петровић, 2003: 165]. На доношењу закона који је претходио овом
наставном плану радило је Министарство просвете и вера Стојана Новаковића. Овај
закон сматрао се најзначајнијим документом у реформисању система образовања у
Србији [Петровић, 2003: 164]. Од овог периода па све до Првог светског рата
црквенословенски језик постоји у основним школама, негде само у трећем [в. нпр.
Миловановић, 2005: 315], а негде и у трећем и у четвртом разреду.
Између два светска рата из наставног плана и програма црквенословенски
језик се избацује као посебан предмет. Од тада он постоји само у оквиру предмета
веронаука, чија се настава у великој мери заснивала на учењу молитава, а молитве су,
пак биле на црквенословенском језику. Овакво стање остаје непромењено све до
1946. године, када новоуспостављени комунистички режим укида и веронауку као
предмет у школама, а актом из 1945. године било је прописано: "Веронаука остаје као
предмет у основној школи до даљег наређења, па се молитва може учити и читати на
часовима веронауке" [в. Миловановић, 2005: 333].
Црквенословенски језик није враћен у основне школе. Веронаука је пак 2001.
године враћена у наставни план и програм за основне школе, али су молитве којима
се ђаци евентуално уче, преведене на савремени српски језик, тако да се не може
више говорити ни о каквом присуству црквенословенског језика у основним
школама.
Црквенословенски језик у средњим школама
Као почетак средњошколске наставе у Србији обично се узима 1808. година
када је отворена Велика школа, коју је по жељи Карађорђа основао Иван Југовић. Ова
школа почела је са радом 2. септембра. Затворена је због Другог српског устанка
1813. године, тако да, заправо, развојни процес средњошколске наставе у Србији
датира из тридесетих година 19. века, након проглашења хатишерифа (1830), којим је
Србија добила политичку аутономију и право да отвара своје школе [в. опширније
Новитовић, 1940: 374-375; Ђорђевић, 1950: 16; Дамљановић, 2000: 57].
Прво сведочанство о учењу црквенословенског језика у гимназијама
налазимо у наставном програму за гимназије, који је издало Попечитељство
просвешченија 26. септембра 1838. године. Учила се граматика овог језика, напоредо
са српском граматиком и синтаксом [в. Ђорђевић, 1950: 43].
Законом из 1853. године, када је гимназија продужена са шест на седам
година (школовање у гимназијама у Србији тог времена варирало је од четири до
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седам, касније и осам школских година, а четвороразредне гимназије су, законом из
1863. године, постале полугимназије), међу језике који су се проучавали (осим
немачког) ушли су још и "јелински језик, црквено-словенски и француски"
[Милићевић, 1868: 75]. Новим законима из 1863. године гимназија се опет скраћује
на шест година и третира се као припремна школа за студије. Из наставног плана
избачен је грчки језик, а старословенски се учи само у трећем разреду, и то због
припреме ученика за наставак школовања у богословији [Дамљановић, 2000: 59].
Измене у Закону о устројству гимназија уследиле су 1886. године.
Образовање постаје осморазредно. У складу са овим законом, 1888. године донет је и
нови наставни план и програм. Према његовој садржини, гимназија као средња
школа постала је општеобразовна. Црквенословенски језик се тада учио у петом и
шестом разреду по два часа седмично.
За све то време, у гимназијама је постојао предмет Наука хришћанска, у
чијим је наставним садржајима било заступљено пасивно учење црквенословенског
језика, кроз учење молитава. По наставном плану и програму из 1888. године Наука
хришћанска учила се у прва четири разреда по два часа недељно [в. Петровић, 2003:
201].
Осим у гимназијама и, наравно, богословијама, црквенословенски језик није
се учио као посебан предмет у средњим школама. У неким средњим стручним
школама у Србији [нпр. Трговачка школа у Крагујевцу, в. Петровић, 2003: 213-214]
није се више учио ни предмет Наука хришћанска, премда је у већини ипак постојао
све до половине 20. века.
Богословије
Једна од првих средњих школа уопште у Србији била је Богословија у
Београду, отворена најпре 1810. године, затим због устанка затворена, након чега је
поново отворена 1836. године. У почетку је функционисала као једногодишња школа,
све до 1844. године, када је постала четворогодишња. Иако је била црквена установа,
у њој се нису образовали искључиво свештенослужитељи, већ и будући учитељи.
Касније, законом о Богословији од 11. јануара 1896. године школа је постала државна
стручна школа и добила је назив Богословија Светог Саве. Образовни систем
Богословије укључивао је свакако учење црквенословенског језика, како у
општеобразовним, гимназијским разредима, тако и у каснијим – уже стручним. И у
оквиру других предмета изучавали су се неки аспекти црквенословенског језика.
Посебно је Црквено појање захтевало знања из фонетике овог језика. Потребу за
оваквим знањем код ученика нарочито је имао у виду Стеван Мокрањац, који је
оставио сведочанство о томе да је 1902/03. школске године у четвртом разреду
предавао на часовима црквеног појања и теоријски део: О образовању вокала и
консонаната у српском и црквенословенском језику [опширније в. Радовић, 2005:1823].
И остале српске богословије, које су се углавном оснивале у другој половини
XIX века, биле су богословско-учитељске школе. На пример, на Цетињу је званично
отворена Богословија 1869. године, а 1876/78. године постала је Богословскоучитељска школа [в. Радовић, 2005: 38]. Богословија у Призрену отворена је 1871.
године, а постала је Богословско-учитељска шестогодишња школа 1890/91. [в.
Радовић, 2005: 56]. Црквенословенски језик је и у овим богословијама постојао као
посебан предмет и у разредима у којима се стицало само опште образовање. Дакле,
учили су га не само будући свештенослужитељи већ и будући просветни радници. О
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значају црквенословенског језика за будуће учитеље сведочи и правилник о полагању
учитељског испита из Црквеног појања (1895). Теоријски део овог испита на првом месту
је подразумевао познавање црквенословенског језика ради тумачења црквених песама
ученицима, а на практичном делу испита, такође на првом месту, захтевало се правилно
читање на овом језику [в. Радовић, 2005: 188-189]. Ипак, ради се само о савладавању
читања и превођења најосновнијих молитава и песама (на практичном делу испита
превођење се чак није ни тражило!), тако да се не може говорити о дубљем и
систематском изучавању и познавању црквенословенског језика код учитеља. Ипак,
основна знања о црквенословенском језику некадашњи учитељи могли су да пренесу
својим ученицима. За учитеље тог времена иначе је било обавезно, према закону
Краљевине Србије (који је касније владао извесно време и у новоствореној Краљевини
Срба, Хрвата и Словенаца), да иду недељом и већим празницима у храм на богослужење
и да поју за певницом.
Богословско-учитељске школе као такве постојале су до двадесетих година ХХ
века. Паралелно са њима, од друге половине XIX века постојале су и (само) учитељске
школе. Закон из 1929. године сведочи о томе да су богословије, богословско-учитељске и
остале верске школе других конфесија биле у надлежности Министарства просвјете
[Службене новине Краљевине Југославије, 1929]. Пре тога, од 1919. године, њима је
руководило Министарство вера. Ове промене још увек нису битно утицале на наставни
план и програм. Што се тиче језика, интересантно је да jе и латински, а посебно грчки,
био изучаван у то време у више школских година него црквенословенски језик [в.
Радовић, 2005: 70; 115].
Из познатих историјских разлога, након Другог светског рата значај
богословија у образовању и просветном систему Србије је маргинализован и
потцењен. Од учитеља се више не тражи знање црквенословенског језика, тако да
овај језик, од тада до данас, уче само будући свештеници и теолози.
Данас се црквенословенски језик у богословијама, према важећим наставним
плановима и програмима, учи током четири године школовања, по два часа седмично
(70 часова годишње). За разлику од прве трећине ХХ века, дато му је више простора
у настави него грчком и латинском језику, који се уче две, односно једну школску
годину. Поред изучавања фонетике, графије, ортографије и граматике (морфологије и
синтаксе), данас се на часовима црквенословенског језика уче и основе
лексикологије, лексикографије, лингвокултурологије и теорије превођења.
Било је веома успешних и запамћених предавача црквенословенског језика,
чији су плодови рада и педагошког искуства у новије време сабрани и допуњени у
уџбенику протојереја професора Славка Љ. Зорице Основи црквенословенског језика
(са кратким освртом на историју и палеографију старословенског језика). Овај
уџбеник испунио је ауторова очекивања и жеље да учини једнообразном наставу
црквенословенског језика у свим богословијама [опширније в. Кончаревић Миодраг, 1999: 125-126].
Црквенословенски језик у високошколским установама
До 1838. године није постојала високошколска установа у Србији. Те године
је у Крагујевцу у саставу гимназије основан Лицеј. Од 1839/1840. школске године он
постаје самостална виша школа, а 1841. пресељава се у Београд. Из већ поменутог
Устројенија јавног училиштног наставленија видимо да су се у Лицеуму предавале
"науке философијске и правословне, као и друге овима сродне или спомагателне"
[Љушић, 1988: 209]. Од прве године наставни план и програм укључивао је предмет
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Толкованије евангелија, а од 1844. на другој години се проучавала Филологија
словенска у философском одељењу [в. Милићевић, 1868: 114]. Ово одељење имало је
као посебан предмет и Науку христијанску [в. Љушић, 1988: 281]. Настава наведених
предмета била је прожета учењем бар неких аспеката црквенословенског језика,
будући да је у то време црквенословенски још увек био једини богослужбени језик.
Осим тога, ученици су били у живом контакту са овим језиком и на самим
богослужењима, јер је њихово присуство на њима било обавезно и улазило је у
сведочанство, тј. оцену о годишњем успеху ученика: "Недељом на поученија
христијанска, а такође недељом и праздником на богослуженије вообште су
приљежно долазили" [Љушић, 1988: 236, 237, 238, 266, 267].
Током 1863. године усвојено је више школских закона који уносе низ новина
у школски систем земље. Лицеј је прерастао у Велику школу и као такав постојао до
1905. године. За образовање женске деце отворена је Виша женска школа. У овој
школи није се учио црквенословенски језик, али је у наставном плану за прва четири
разреда било предвиђено учење предмета Наука хришћанска [Милићевић, 1868: 7].
Почетком ХХ века Велика школа прераста у Универзитет. Од свих
високошколских установа од тада до данас црквенословенски језик као посебан
предмет постоји само на Богословском факултету [о историји наставних програма,
предавача и уџбеника в. Кончаревић – Миодраг, 1999: 119-128]. У данашњем
богословском високом образовању (од 2003. године) овај језик заступљен је у
настави са четири часа седмично у прва два семестра (100 часова годишње). Поред
високе, у Београду постоји и виша богословска школа (Богословско-катихетски
институт). У њој се црквенословенски језик учи током две године школовања – по два
часа седмично (50 часова годишње) [опширније о концепцији ових часова в.
Кончаревић, 2005: 157].
Закључак
Овај кратак хронолошки преглед заступљености црквенословенског језика у
образовном систему Србије показује нам да је настава овог језика била условљена
друштвено-историјским приликама и државним уређењем које се често мењало.
Школе осамнаестог века у Србији биле су већином школе у којима се
настава (заснована највећим делом на читању) одвијала на црквенословенском
језику. Први уџбеници били су на овом језику, тако да је он одиграо велику улогу у
подстицању на оснивање првих званичних државних школа у Србији почетком ХIХ
века.
Иако се током ХIХ века све више у настави примењује српски језик,
црквенословенски је и даље заступљен у великој мери и на њега се гледа као на врло
значајног из више разлога. О томе нам најбоље говори следеће мишљење: "Знање
црквенословенског језика се сматра потребним да би ученици могли да разумију
молитве и црквене пјесме и да би се помоћу тога стварала узајамна веза између
цркве, школе и јединства читавог словенства" [Пејовић, 1971: 71].
Друштвено-политичке и државне промене у ХХ веку (оснивање Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца, касније Краљевине Југославије, а затим владавина
комунизма) одразиле су се и на став према црквенословенском језику и његову
заступљеност у настави. Осим што више није постојао као посебан предмет ван
богословија и Богословског факултета, ученици губе контакт са њим најпре 1926.
године укидањем Црквеног појања у основним и учитељским школама, а касније
(после Другог светског рата) и укидањем Веронауке.
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Нове друштвено-политичке прилике након периода владавине комунизма
донеле су и другачија стремљења и интересовања на историјско-духовном плану,
нарочито млађег нараштаја. У храмовима је присутно приметно више људи него
раније и тиме је повећана потреба за разумевањем језика на коме се богослужи, а то
је у највећој мери и даље црквенословенски језик.
Због тога, као и због несумњиво великог значаја црквенословенског језика у
историји српског националног школства, сматрамо да би упознавање са основама
овог језика требало да буде део наставних планова не само у богословијама већ и у
другим школама, првенствено школама које пружају филолошко и класично
образовање.
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CHURCH-SLAVONIC LANGUAGE IN SERBIAN EDUCATION SYSTEM
This paper discusses the presence of the Church Slavonic Language in Serbian
schools, from its emergence in the eighteenth century, up to the present day. Apart from
being the official language of service in the Serbian Orthodox Church, this language has
tremendous importance to Serbian culture and education. In the first schools in Vojvodina
this was the language in which lectures of the time were given. Then it appeared in some
schools as a separate course, while elements of this language were subsequently taught
within the courses Christian Science or Religious Science and Church Chanting. Since the
cancellation of this course in state schools, the Church Slavonic Language has been studied
only in seminaries and divinity colleges.
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УДК 929 Симеон Солунски, свети
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БУРАН ЖИВОТ СВЕТОГ СИМЕОНА СОЛУНСКОГ:
ЛИЧНИ КАРАКТЕР ЧОВЕКА КОЈИ ЈЕ ПИСАО
Апстракт: У раду се говори о непоколебљивим ставовима светог Симеона
Солунског у време млетачке опсаде Солуна и турских напада и о његовој храброј
борби за очување православне вере.
Кључне речи: Свети Симеон Солунски, православље, Млечани, Турци
Једна од најзначајнијих личности у последњем периоду Византијског царства
јесте свакако св. Симеон Солунски. Неисправно издање збирке Симеонових дела
објавио је Доситеј у Јашију 1689. и поново га је издао Миње (Мigne) у PG 155 са
једним непоузданим латинским преводом. Како год, ови радови говоре нам врло
мало о човеку који их је писао. Затим је године 1979. Дејвид Балфур (David Balfour)
објавио Политичко – историјско дело Симеона архиепископа Солунског (1416/171429), а наставио 1981. године делима Свети Симеон, архиепископ Солунски (
1416/17- 1429) и Богословска дела ( на грчком језику). Ова скоро објављена дела
говоре много више о периоду у коме је живео. Кратак опис Симеоновог живота и
рада, који се углавном провлачи кроз ова дела, уз многобројне примере у њима, даје
нам стварну слику о њему и његовим погледима.
I Симеонов рани живот
Симеон је рођен и одрастао у Константинопољу (Цариграду). Врло је речит
када говори о граду и његовом значају. (cf. PG 155; 277B-D). Једно од
најинтригантнијих питања из Симеоновог живота на које нема одговора јесте када је
он тачно рођен. Два од јако мало поузданих догађаја која се могу везати за Симеонов
живот јесу његова хиротонија за архиепископа Солунског 1416/17, године и његово
престављење, средином септембра 1429. Међутим, пошто је врло мали број људи
доживео седамдесет година у средњовековној Грчкој, невероватно је да је Симеон
рођен пре 1359. Чак и у најтежим данима Византијског царства, Солун је био један
важан град, и тешко је схватљиво да би младић могао бити постављен за
архиепископа. Према томе, Симеон је највероватније био у тридесетим када је
хиротонисан за архиепископа, стога је он могао бити рођен нешто пре 1387.
Ниједно од Симеонових дела не говори конкретно о његовим годинама, али
нека од њих садрже наговештаје из којих се могу извући закључци.
Писмо Макарију Макрису (Makarios Makres), из периода млетачке
(венецијанске) управе Солуном, једно је од текстова које је Балфур (Balfour) објавио
у PHW. Симеон га започиње:
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1. Високопреосвећени међу јеромонасима и духовним оцима, благодатни
путеводитељу поштованог и светог великог манастира Господа Нашег Бога и
Спаситеља Исуса Христа Сведржитеља, ти који си крајње благ и један од највећих у
скромности, нека се благодат, мир, милост и напредовање у спасењу, благослов и
посвећење умноже у твоме поштовању од Бога Оца и Господа Исуса Христа у Духу
Светом.
2. Донето ми је толико жељено писмо од Вашег Преосвештенства, којем сам
се обрадовао и за које благодарим Богу јер сам потпуно убеђен око констатација које
се односе на ваше здравље. Зато, док Вас волимо чисто у Христу, сви вам желимо да
будете здрави и пребивате у добру, у свему што је спасоносно, и за то се молимо.
Сазнавши да је све у реду, у могућности смо да заблагодаримо доносиоцу добрих
вести.
3. Бранили сте се пред нама често, нарочито да се прекину оптужбе како не
пишете. И трудили сте се да филозофски покажете да није писање више својство
савршене љубави, посебно откад писма нису неопходна где је љубав чврсто
успостављена, али се Павле не слаже у свему са овим, али показује довољну
отвореност у љубави због својих писама (посланица).1,2
Као што ми је мој колега Хараламбос Дендринос љубазно напоменуо, тон
овог писма писаног од једног архиепископа једном игуману манастира, изненађујуће
је директан за византијски начин комуникације. Иако почетак садржи добар део
уобичајених византијских похвала, поздрав не садржи чак ни примаочево име. Дакле,
највероватније је да је ово писмо добром пријатељу опширно у жалби на ретка
Макаријева писма. Иако нема наговештаја било очинских или синовских слика у
писму, што је било врло уобичајено у комуникацији у то време, највероватније је
Симеон посматрао Макарија као свог савременика. Као што је познато, Макарије је
рођен године 1391.3 и био је свакако млађи од Симеона. Међутим, тон писма чини се
да наговештава да он највероватније није био више од десет година млађи, јер бисмо
у противном нашли неки пример очинског тона у писму.
Закључујући, чини се да је Симеон највероватније био рођен негде између
1381. и 1387. године.
О Симеоновом породичном образовању готово ништа не знамо. Сигурно је
имао неко образовање на грчком будући да је његов грчки тачан и савршено јасан,
иако не прави покушај да опонаша класични грчки.4 Будући често болестан и молећи
за службу, његова многобројна књижевна дела казују да му је писање ишло прилично
лако. Нарочито уводни делови његових радова, на пример PG 155: 697A-701A или
752A-753B, показују умешност и означавају га као самосвесног аутора са стилом који
је свестан изражајних могућности језика.
Симеон је стекао извесну сродност са оцима и црквеном историјом. За њега
се чини да никада није имао интересовања за природне науке или филозофију као
такве, иако је – не знајући - усвојио добар део (потпао је под утицај) неоплатонизма
кроз Псеудо–Дионисија, кога је дубоко проучавао и према коме је гајио велику
наклоност. Псеудо–Дионисија је свакако цитирао више него иједан други аутор.
1 SYMEON, To Makarios, PHW 94 (код Типлса је ова фуснота уз исти текст, али на грчкомнап. прев.).
2 Превод са грчког- Migne (овде је превод са енглеског- нап. прев.).
3 TRAPP, Prospographisches Lexikon 7:41-42
4 BALFOUR, Polemical Hesychast 8-9. За обавештења садржана у овом чланку, такође
консултовати било BALFOUR, Historical Personality или BALFOUR, New Data.
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На неки начин, могуће врло млад, Симеон је постао монах. Чини се да је узео
име Симеон из поштовања према химнографу и хагиографу из X века, светом
Симеону Метафрасту. Он је био јеромонах (свештеник-монах) и могуће духовник
(духовни отац), када је изабран за архиепископа.5 Размишљао је о часној намери за
свештено-монаха да води живот толико чисто да би могао служити божанствену
литургију сваки дан.6 Вероватно је то и учинио. Годинама касније, патријарх
Генадије II, сећајући се Симеона, говорио је о њему као човеку познатом по
проповедима и светости.7
Не поседујемо никакве изворе који нам говоре о манастиру у
Константинопољу у који је Симеон отишао. На основу једног од његових писама,8
највероватније је да је био житељ манастира Ксантопули (Xanthopouloi)9, названом
по двојици браће који су га основали, чији је типик устројио пут различитим
издањима чувене исихастичке практике – Филокалије.10
Гледајући уназад, Симеон говори о свом животу у манастиру:
"Живео сам миран живот због велике слабости моје (телесне) конституције,
без брига, жањући Божију милост више него што сам заслужио коришћу живота у
одмору у свом месту рођења."11,12
II Солун пре Симеона
До времена Симеона, град Солун имао је дугу и бурну историју, будући да је
био шест стотина година старији од главног града Константинопоља. Св. Павле је
проповедао у Солуну и прва хришћанска заједница настала је тамо године 50. Црква
у Солуну била је изворни део Западног римског патријархата, а литургијски је
постала византијски део негде после IX века.
Солун је био други по величини град у Источном римском царству и ту
позицију задржао је све до године 1430, када су га Турци освојили.
Изванредна културна ренесанса обележила је XIV век у Солуну, али је ово
био и период великих несугласица. Паламистичке контроверзе у теологији и
подизање зилота оставиле су огорчен народ подељен у непријатељске фракције.
Године 1387. суочивши се са поразом од Турске војске, град се мирно предао
и наставио да живи под релативно благом турском администрацијом до 1402, када су
Византинци поново заузели град.
III Симеон као Архиепископ
Предмет кандидата и њихов избор за јерархију јесте један од најстаријих
обичаја у историји хришћанске цркве. Много таквих изјава треба примити опрезно. У
Симеоновом случају, чини се да је био потпуно искрен у своме противљењу избору
за архиепископа. Он је очигледно знао - и бојао се - потешкоћа које су га очекивале у
5 BALFOUR, Polemical Hesychast 9.
6 PG 155: 972C.
7 Наведено у: BALFOUR, Polemical Hesychast 9.
8 On Kallistos, PHW 91-93.
9 PHW 279-286 и BALFOUR, Polemical Hesychast 9-11.
10 Венеција 1782, Атина 1976, али не и у 1979-84, енг. прев. Palmer-a, Sherrard-a, и Ware-a.
11 Текст на грчком, SYMEON, Departure, PHW 72.
12 Прев. у: Polemical Hesychast 10.
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Солуну.

Но због чега је онда прихватио? Изгледа да је Ксантопул био врло близак
царском трону. Симеон је према томе највероватније био сасвим близак цару
Манојлу II и можда је чак био и његов духовник. Ако је цар лично затражио од
Симеона да прихвати службу, највероватније је овај није могао одбити.13
Симеон је дошао у Солун негде између маја 1416. и априла 1417.14 На основу
претпоставке, он је могао имати између тридесет и тридесет шест година у то време.
Све ово долази без изненађења да млад човек, који је већи део свога живота провео у
манастиру, не би био припремљен за комплексне личне и политичке изазове, које
доноси звање архиепископа у великом граду. Он се ухватио са проблемима одмах
пошто је стигао. Ове ране потешкоће можда могу бити повезане са писмом послатим
епископима, у коме позива на послушност и покајање, за које Балфур (Balfour)
закључује да га је Симеон послао убрзо после свога доласка.15 Ако, дакле, такво
писмо долази убрзо после његовог доласка, врло је вероватно да је народ у
архиепископији почео да се осећа критикованим и кажњаваним од новог епископа,
који их је једва познавао. Симеон је био ретко плашљив због критиковања оних за
које је осећао да им је потребно исправљање. У оба суда, и канонском и цивилном
суду, над којима је имао јурисдикцију, био је виђен као непопустљив. Његов покушај
да реши политичке поделе у граду такође га је довео до неуспеха и изолације од
народа.16
Када говори о себи, Симеон често спомиње да је болестан. Изгледа да је ово
била једна чињеница која је у много чему обележила његов живот у Солуну. Изгледа
да никада у потпуности није био здрав, већ је једино знао за преиоде када је био мање
болестан.
"У тим условима потпуно је било природно да ја, жалосни пастир, осећам
акутни бол и невољу, нарочито пошто сам претходни део живота провео мирно,
ослобођен од јавних послова и непотребних ствари те врсте, док сам настојао
учинити нешто што је изван мојих моћи: морао сам се обрачунати са бригама и
зауздати неразумне иницијативе, и није било начина бити једнак у дужности. Због
тога сам клонуо у озбиљне неприлагођености: био сам тачно као леш прикован за
кревет, исцрпљен болом и немилосрдним притиском несрећа. И ово није последње у
овим данима, већ је присутно од самих подела и невоља, за седам целих година до
краја; од којих болести ја још увек носим трагове на себи".17
Симеонов опис подржава Балфуров (Balfour) закључак да је ситуација била
тежа него што је архиепископов нервни систем могао поднети.18 Симеон је био
архиепископ око дванаест година. Ако горњи извештај није преувеличан, онда је он
био озбиљно болестан више од пола свог епископског мандата.
IV Одлазак на Свету Гору
Осмог јуна 1422. године Симеон је тихо напустио град. У каснијем осврту на
13 BALFOUR, Polemical Hesychast 10-11.
14 PHW 137.
15 SYMEON, To Thessaly; ThW 160-170; cf. BALFOUR, Polemical Hesychast 12.
16 PHW 74.
17 Текст на грчком- SYMEON, Miracles of Demetrius 7, 1, PHW 53-54, BALFOUR, Polemical
Hesychast 12.
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помоћ Бога и Св. Димитрија у одбрани Солуна, Симеон се присећао свога пута:
"И онда, иако на овај начин мучен, храбро сам поднео обоје - и замор
путовања копном и опасности на мору и учинио сам свој пут неупадљивим,
отишавши из града, са циљем да учиним нешто, ако могу, служећи његовим
интересима, тако што ћу отићи да видим великог цара Манојла. Али нисам био у
могућности да одем изван моје намере; заиста тесно сам избегао да паднем у руке
непријатеља, а и да ли сам могао то да учиним да ме Господ није спасио...
Јер био је 8. јун када сам отишао даље у копно, ка Светој гори Атонској, а
четрнаестог дана истог месеца туђинци (непријатељи) напали су ово место и заузели
га.
И да сам био изван територије Свете горе, био бих предат у руке варвара; али
као што Бог зна, ја сам лично био спашен захваљујући Његовој јединој милости, јер
ми је даровао храброст изван моје моћи и стога ми омогућио да стигнем тамо за пар
дана, док је оне који су ми се придружили такође спасио, док су надгледали како да
се врате у град и да буду унутар зидина иако је варварски напад почео.
Стога захваљујући за све ово Господу, за Свету гору такође, за спасење од
страха и опасности, од страшних околности и осталих узнемирујућих ствари, ово
није време да приповдеам: сем онда када сам желео да одем даље на мом путу за
Константинопољ, народ је спречио моје властито суђење, због чега сам желео да
одступим. То је био разлог што сам дошао изван и зашто сам био у журби; али био
сам спречен и писмима христољубивог владике и речима људи са Свете горе. Они су
једногласно изговорили – прокламовали да је ово ствар Божијих заповести - да се ја
морам вратити у град из кога сам био отишао, и да требам бити судионик у патњи
његових становника. Тако сам, дакле, дозволио да ме убеде; и признао сам у мислима
да не би било у реду да износим своју тврдоглаву вољу. Вратио сам се. Нисам
сигуран да сам у ствари учинио дело по божијем промислу, за које сам понекад
мислио да ако сам имао отићи изузетно да видим цара, можда бих успео у достизању
нечег веома корисног за овај град, тако да се ствари не би окренуле као што јесу.
Како год, узимам приказ који каже: 'у мноштву савета је сигурност', вратио
сам се, држећи се савршених савета које су ми сви давали.. Дакле, постао сам као роб,
немоћан да помогнем било себи, било граду; чију сам судбину продужио до данас,
због чега сам често желео да идем даље, али сам био немоћан да учиним било шта, и
највећим делом сам овде седео против своје воље".19 20 21
Он је имао намеру да иде у Константинопољ и да наговори цара да пошаље
војну помоћ како би се град могао вратити под царску јурисдикцију. Био је свестан да
се многи у Солуну желе предати мирно Турцима и ослободити се одмазде Турака
који су ушли у град упркос снажном одолевању града да се преда.22 Такође је знао и
за планове да се Солун врати под власт Венеције. Док је с једне стране Симеон
разматрао оба стајалишта у суштини неприхватљива, предузео је кораке да обезбеди
једино валидно решење политичке ситуације: да затражи војну помоћ како би се
вратила власт византијског цара. Изгледа, веровао је да Константинопољ има војне
снаге које би могле ослободити Солун. Симеон ово не говори категорички, али
Балфур (Balfour) саопштава да архиепископ није имао намеру да се врати. Он је
19 Бројеви, 11:14, такође се налази и у SYMEON, Dialogue, PG155, 621C. – Овде грчки текст прим. прев.
20 Miracles of Demetrius7, 2-3, PHW 54. – овде исто грчки текст.
21 Превод, PHW 152-155.
22 PHW 55-56.
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можда мислио да може убедити царске власти у Константинопољу да именују још
некога за архиепископа.23 Пре одласка Симеон је саставио писмо у коме је објаснио
своје разлоге и намере.24
Симеон тешко да је могао изабрати мање повољан моменат; султан Мурат II
кренуо је у опсаду града док је Симеон одлазио. Архиепископ је једва избегао
заробљавање и побегао је на Свету гору. Тамо су га монаси убедили да је владици
место у његовом граду, а нарочито у време опасности, када би било потребно да буде
у Солуну. Он је такође примио и писмо деспота Андроника, који се у основи
сагласио са његовом мисијом, молећи га да се врати. Послушни Симеон вратио се у
Солун. Од тада, он је водио рачуна, тако да није поново напуштао град.
V Tежак период за Симеона
После Симеоновог повратка, у граду под опсадом притисак за предајом
Турцима је престао, али се епископ наставио борити против такве могућности свим
својим бићем.
"Дакле, вратио сам се са Свете горе онда, и неизбежни догађаји још више
узнемирујући почели су да се догађају, за које сам био чуо: опсадна деловања
неверника, свакодневни напади, пљачкања и прогањања хришћана изван града и у
самом граду, затварајући их, и убијајући их, прекидајући им рад, уништавајући им
имања, изазивајући свеопшти лелек и јадиковање. Но, све сам их подносио, с
обзиром на то да сам претходно оставио иза себе поприличну болест, а такви
догађаји су ми дали снагу против још јаче силе која се устремила на мене. Сада пак
над свима, глава већине виче против и с горчином пребацује онима у власти мени
лично, оптужујући нас да ништа нисмо учинили за добробит народа у целини. Они су
заправо обзнанили да су се предали у руке ових неверника. Ово је иначе за мој
желудац било горе него ли десет хиљада пута да умрем: не само што ми никада не би
пало на памет то да сам антипатичан и антихришћанин, али ако би неко то и рекао,
било би неподношљиво мојим ушима. И размишљао сам да сам у погледу овога
потпуно поступио разумно и да сам у праву. За мноштво људи, а не само за прост
свет него чак и за истакнуте кругове – о свима овима нисам могао другачије
размишљати. Њихова брига била је да буду уведени као фарма животиња и којој неће
недостајати ништа од тих ствари које гоје тело и чине га да се надима и које доносе
новац и чине човека господаром, постављајући га у власт, обезбеђујући му коње и
огртаче, велики број ствари које претпостављају и чине га јако популарним у народу.
Али нису у свему били верни Богу, нити као Творцу, нити у исправном
вероисповедању и богослужењу са чистом молитвом, више него ли бласфемији, нити
око спречавања ризика да би неко можда могао умрети одрекавши се свога Творца и
таква би душа могла бити погубљена, нити око виђења да ова божанствена учења
нису погажена, а света учења нису профанисана, да се узрок напредовања неверника
не наставља, и да нема отвореног вређања Свете тројице дела и једног од Тројице
који је узео тело да би нас искупио од безверја. Нико од њих не брине о овим
стварима, већ само о животу у луксузу, уживајући у храни и пићу, и да буду доведени
до ситости, са египатским хлебовима, као гунђала попут неких старих међу
Јеврејима. Ово је разлог зашто су се подигли против ових у власти, гунђајући. И
јавно су протестовали против мене лично, континуирано се окупљајући као велика
23 BALFOUR, Polemical Hesychast, 14.
24 SYMEON, Departure, PHW 70-76.
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светина, галамећи против мене, претећи да ће уништити цркве и мене са њима, ако
одбијем да чиним оно шта они хоће. А неки су у тајности настојали око ових нереда,
чинећи људе да буду бурни и неспособни за исправно размишљање и дијалог. Тако
су ови проузроковали онима у власти да не могу бити у могућности да учине било
шта конкретно за напредак града, јер непријатељ, рачунајући да они својим
властодршцима стварају протесте и изгреде, у потпуности су одбили да поставе
услове. И поред свега у центру свих ових догађања ми смо још увек имали неког ко
нас је подржавао, чувара и помоћника нашег Димитрија; јер смо често били близу
смрти кроз контрадикторне савете и покрете многих особа, али он сам, одбацујући их
све, видео је да је православље сачувано за нас и да нас непоколебљиво чува од
најбезбожнијих напада који нас сналазе".25 26
Чак и да претпоставимо да је Симеон претерао у реторици, јасно је пак
осликао врло тешку ситуацију. Народ није само непоколебљиво изражавао своје
неслагање са архиепископом већ су своја осећања створили у роптању, могуће чак и
насиљу, конфронтацијама са Симеоном.
После 1422. године, турски војни притисак на град се наставио, и у тој
ситуацији започети су преговори са Венецијом. Није сасвим јасно ко је био задужен
да преговара са Млецима, али се чини да је деспот Андроник био уплетен на крају27.
О тим преговорима Симеон пише:
"У то време лежао сам у постељи, сав у бригама од толико невоља и беда.
Међутим, из своје постеље говорио сам у прилог опозиције и изразио своје неслагање
са преговорима који су се одвијали и предвиђали мноштво зала која надолазе као
резултат за обоје, за државу и Цркву. Остао сам да протестујем, забринут, али од
многих сам као одговор добио презрив и бесраман начин у опхођењу са охолим
вређањима.
Шта су неки од њих рекли, више свега?
Да ако нема епископа и Црква прекине да постоји како треба, нека
друштвени живот ужива мир и просперитет. На ово сам ја одговорио: "Оно што је
важно за заједницу, јесте управо ово: да се држи чврсто православља, да буде под
руководством канонског свештеника и Цркве, и да се придржава надасве закона
истините вере; другачије би било боље умрети." Али у одговору мени они су
инсистирали на томе шта се догађа на острвима, говорећи: "Као што су они тамо без
епископа, али су хришћани, тако и ми треба да будемо." Над овим сам зајецао из
дубине свога бића и заплакао, јер сам имао истиниту представу о томе како, где и
колико се узнемиравају, унапред молећи да побегну од обавеза према вери, које су
пронашли у епископату и у древним и благородним обичајима цркве.
И они су чули од мене колико много канонских и православних учења
недостаје тим острвљанима, колико тога им је наметнуто силом, и колико су у
погледу многих православних учења и обичаја били узнемиравани: како су деловања
свештенства у погледу исповести била погрешно практикована, како су касније
допуштана од неправославних власти, а питања брака постављана су од
некомпетентних особа, како су острвљани силом били принуђени да учествују у
њима вером забрањеним стварима и како су у много чему били духовно повређени.
Изнад свега битно је то да они немају нити поглавара, нити свештеника и оца
који символично представља Христа, нити истинског рукоположења, нити опроштаја
25 Miracles of Demetrius 8, 1, PHW 55-56 – грчки текст.
26 Прев. PHW 157-158.
27 PHW 170, белешка 181.
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грехова од свештеника, нити његових молитава и духовног руковођења, нити икаквог
стварног клира који од Христа потиче, нити свих осталих исправних црквених учења
која своје исходиште имају у самим апостолима и Спаситељу.
Јер црква која има епископа символизује Христа лично, доброг пастира,
сједињеног са својим апостолима и онима који верују у Њега; и то је разлог што је
Павле поставио епископе у сваком граду и наредио осталима да их постављају, и
остали апостоли Христови су овако чинили.
Заиста, Солун је стајао изван овог обичаја, будући да је веру и обичаје
примио од самих апостола на самом почетку.
Али ствари о којима сам говорио (и нисам их све набројао) нису биле ништа
спрам преовлађујуће грешности. Оно што је било битно јесу дела завидних и
подмуклих људи навикнутих да само служе сопственим, а никако Христовим
интересима. Исус, ако су стварно веровали у Њега, у својим себичним тежњама, на
крају крајева није био део планова који су се окренули против њих. Сада када сам
схватио шта је био циљ, предузео сам даље кораке зарад црквених интереса. Знајући
оштрину многих и то да су се преговори одвијали, дакле нисам ништа могао лично да
учиним, стога сам их преклињао да траже сигурност за црквени живот који би се
одвијао несметано без икаквог искривљавања, у потпуном исповедању вере
православне и божанствених догмата које смо сачували међу нама од давнина, да
наставимо са праксом да имамо цркве и манастире, и да наш архиепископ у складу са
древним предањем буде биран и хиротонисан ни од кога другог, до од православног
патријарха и сабора.
И кроз моје борбе и дела једва сам успео да ово пишући дођем до слагања са
оним што су направили само да црквени интереси не буду у потпуности изгубљени,
што би се догодило да ми није помогао Бог, молитвама Пресвете Богородице заједно
са Мироточивим,28 29 и нисам ли ја био понизан, као што и јесам, био тамо да
реагујем у прилици (као што, мислим, свако зна, прошао сам кроз све ово у тишини
да не бих иступио као онај што заповеда себи) када је наша ситуација превазилазила
ону на острвима и била чак много гора од оне на Кипру.30
Жестоко супротстављајући се Латинима, Симеон се супротставио потпуној
намери за потчињавањем Венецији, али немајући још увек никаквог обрта, Солун је
пао под млетачку контролу године 1423. Изгубивши изненада аргументе, скочио је
назад у битку за независност Цркве, заступајући њене интересе. Коначно, септембра
1423. године, деспот Андроник предао је Солун у руке Венецији, са допуштењем
његовог оца Цара Манојла II. Била је то горка пилула за Симеона, који је морао да је
прогута. Захваљујући акредитивима, Симеон је успео да сарађује са млетачким
властима довољно добро да су га наградили називом fidelissimus noster31. Oво је било
највероватније током шест година млетачке доминације, када је Симеон писао своје
дуге Дијалоге, који су садржавали тешке оптужбе на рачун Латина и њихове
богослужбене праксе (PG 155: 101A - 109A; 265A – 273C).
У једном периоду веровало се да је Симеон осветио капелу у манастиру Св.
Павла на Св. гори, године 1425.32 Балфурова (Balfour) пажљива анализа целог
предмета показује да претпоставка да се натпис односи на Симеона НИЈЕ
28 Односи се на св. Димитрија.
29 SYMEON, Miracles of Demetrius 9, 1-2, PHW 58-59. – грчки текст
30 Прев. PHW 169-171.
31 BALFOUR, Polemical Hesychast 14.
32 Cf. JUGIE, Symeon 2977 и BORNERT, Commentaires 246.
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аутентична.33 Приказујући ситуацију у Солуну, након Симеоновог одласка године
1422, тешко је веровати да је Симеону било допуштено да оде на Свету гору три
године раније.
Септембра 1429. године, Симеон се упокојио, шест месеци пре потпуног
пада града под Турке. Комбиноване млетачко-солунске чете успеле су да спрече
Турке све до 29. марта 1430. године када су ови успешно освојили град.
Као што Балфур (Balfour) закључује, Симеона се свакако нису увек сећали
без много узбуђења после пада града и његове пљачке за три дана. Сви преживели
становници били су отерани у ропство или задржани ради откупа. Изгледа да је
Симеон био изнад свих који су захтевали да Турци морају да се уздрже од свих
судских трошкова. Град је следећи Симеонов савет платио веома високу цену за свој
отпор. Тако да није за чудити се што није било намере да се он канонизује, у
годинама које су следиле одмах по његовом упокојењу.34
Пет и по векова после, Симеонов живот и рад били су предмет испитивања
грчке Цркве. После једногласне одлуке Светог синода у Атини и Васељенске
патријаршије, проглашен је за светог у Солуну 3. маја 1981. године.35
VI Закључак
Доћи до одмереног погледа о Симеону није лак задатак, иако се изнад свега
чини јасним. Симеонова нефлексибилност у општењу, са његовом пастирском
бригом, довела је до подизања снажног отпора према њему. Изгледа да су грађани
Солуна боље него Симеон разумели, да је њихова војна ситуација била безнадежна.
Они су живели под Турцима од 1387. до 1403. и нису их сматрали нетолерантнима.
Из очигледних разлога они су желели да сачувају себе од уништења и патње, које би
им могло проузроковати војно освајање града.
Симеонови напади на било кога и све хришћане изузев православне,
представља ставове које неколицина покушава да задржи као савршене у савременом
свету (PG 155: 101A-109A; 265A-273C). Мали број учесника у савременом
богословском дијалогу покушава да користи бесмислице или претеривања попут
самог Симеона (PG 155: 276-280C), који их је користио попут жаоке осуђујући
јерменску цркву.
Симеон је био човек дубоке вере којој је, као што подсећа, био сасвим
посвећен. Неко може да се не сложи са учењима која је Симеон исповедао, али тешко
да му се може приписати неодговорна вера у та учења. Неко може у томе видети
мало знакова нечега што би се могло означити као лицемерје или недоследност.
Симеон је решио да трпи за своју веру, и заиста је патио. У готово било ком
аспекту, у то време, као архиепископ, могао је свој живот учинити лакшим
заузимајући много толерантније погледе. Био је осећајан на личне нападе и патио је
интензивно због свога непоколебљивог става. Критика њему упућена проузроковала
му је велику бол, даље погоршавање његовог већ слабог здравственог стања.
Симеон често говори о својој усамљености и недостојности. Тешко је
разумети шта је под тим мислио. Са једне стране, Симеон је био искрен, без жеље да
буде архиепископ Солуна, знајући од почетка да је овај задатак био изнад његових
моћи. Тако његови приговори да он заправо није прави избор за архиепископа,
33 PHW 259-265.
34 PHW 241-243. и BALFOUR, Polemical Hesychast, 15.
35 BALFOUR, Polemical Hesychast, 6.
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изгледа да су били сасвим искрени. Али, са друге стране, Симеон је био било какав,
али не и плашљив. Није показивао оклевање говорећи о себи и својим искуствима. У
погледу питања вере Симеон је имао веома мало недоумица, када је у питању његова
коректност. Обим и сврха његовог књижевног корпуса показује да он није био неко
ко се опире да се изјашњава о врло широком спектру верских питања. У овим
делима, треба признати снагу којом је истрајавао на својим властитим погледима и
посрамљивао било кога ко се са њим није слагао, што говори да је реч о особи која
никада није била у недоумици око тога шта је требало да каже.
Можда је најтачнија карактеристика Симеона она коју је Балфур (Balfour)
изнео у своме обраћању 1981. Пријатељској асамблеји (the Fellowship Conference):
"полемички исихаста".36 Он је био усрдни припадник исихастичке школе и
паламитске теологије. Али је такође био и борбеног и полемичког настројења на свом
путу бављења теолошким питањима. Њих је за Симеона било највише. Често је био
нефлексибилан у својим гледиштима тако да није био особа са којом се могло лако
радити. Његова страст га је највероватније учинила примораним да проповеда,
доносећи једино вести које нису биле циљ његове жестоке критике.
На крају, је ли Симеон био храбри бранилац вере или фанатик који је силом
наметао своја ограничена мишљења, несклоној му популацији? Игледа да су обе
констатације тачне у неком погледу. Његов недостатак тактичности у изражавању
створио му је противнике које је могао избећи са мало дипломатске умешности.
Напосе, тешко је не осећати неко дивљење за човека озбиљно болесног који се из
болесничке постеље бори за независност цркве од надолазећих Млечана.
Свети Симеон био је први и последњи, и одувек бранилац православне цркве
и вере.

36 BALFOUR, Polemical Hesychast.
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THE TURBULENT LIFE OF ST. SIMEON OF THESSALONICA:
THE PERSONAL CHARACTER OF THE MAN WHO WROTE
Through the events that marked the life of St. Simeon of Thessalonica, and through his
correspondence, the author analyzes the activity of this person in the difficult years of the
Turkish siege of Thessalonica. Specific attention is dedicated to his fight for the
independence of the church in the years of Venetian domination of the city. Illustrative
examples from his biography show that he remained a sworn defender of the Orthodox
church and faith.
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FERTILITY AND ZOOMORPHIC MASKING IN THE FOLK
CULTURE OF THE BALKAN PEOPLE
Abstract : In this paper, we are going to examine the relation between fertility and
zoomorphic masking, in the folk theatre of the Balkan people, according to the case study of
the custom of “Tzamala”, as it is performed in Greek Thrace, and in other Southeastern
Europe countries and places, as well.
Key-words: Fertility, zoomorphic masking, folk theatre, folk culture, Thrace,
Balkan people.
“Tzamala” belongs to a wide category of a Balkan zoomorphic masking. In these
masking the camel and the bear are the dominants directly related to the fertility demand.
The customs is been examined through many narrations from Thrace and Eastern
Macedonia, from both Christian and Moslem inhabitants of the area. Also their Balkan
dimensions are being examined, according to the existing bibliography. These ancient
performing features before they ended up as spectacular performances, were a way of
governing of the country, the time and life, were magic and religion, a fact we hardly
remember. “Tzamala” was a Thracian custom for fertility, that revives nowadays, due to the
movement of folklorismus.
It is well known that the folk customs consist a kind of a folk theatre pre –
aesthetic forms that are strongly related to the fertility of the earth, to the productivity and
the continuation of the existence of a traditional community that preserves, maintains and
reproduces these customs. Despite the opposition of the Christian Church who continues to
consider these customs as condemned idolatrous survivals, these complicated and important
forms of a team folk creation, although they had a period of abatement, they are more and
more revitalized during the last decade and they are presented as a sovereign and
distinguishable folklore.
This tension of the revivals which is related to the pursuit and the emphasis of the
particular cultural range of features of every place, presents different forms and different
percentages of authenticity, fraudulence or innovation according to the targets and the
presuppositions of the representatives or the persons who focus on the revival in each place.
Usually this concerns the discrete folk groups or associations, representatives of the local
government or other local representatives. These groups, being sensitive with the matters of
the popular culture, they commit themselves to deal with the fatigue, the responsibility and
the expenses believing that the custom consists a unique and invariable characteristic of
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their area culture. Naturally, as we already know by the early folk research1, this aspect has
no application, given that the customs especially the ritual ones2 are widely expanded and
they characterize the cultural system of civilizations and even nations.
Apart from the narrations of the representatives and the performers of the custom,
when still existing, a right revitalization of the custom cannot happen. For that reason, any
kind of evidence, beyond its ethnographic significance, it has the function of the valuable
guide. Anybody who wants to revitalize the custom should head on by stepping on the
traces of such a guide. This double target and this double functionalism are mentioned in
the evidences provided as follows and refer to the custom of “Tzamala” which nowadays is
being revitalized in the Nea Andriani and in other villages of Rodopi, in Thrace. This
concerns data belonging to the material of a data – base which has been being prepared for
the folk customary actions, as well as for the guides concerning the right and precise revival
of the particular custom during the following years.
Dealing comparatively with the subject, we find out that “Tzamala” belongs to a
wide category of a Balkan zoomorphic masking. In these disguises the camel3 and the bear
are the dominants directly related to the fertility demand. This above – mentioned demand
consists an invariable request of the traditional communities and it has been sought initially
with different magical performances just like referenced customs are. The following data
are definitely indicatives, as the profound research for the custom of camel with a total
development of the available and registered information, consists a request of the scientific
folklore4. However this data can help us to create an image of the custom itself, its spread,
its forms and its symbolisms.
The camel masking belongs to the carnival masking actualizations. Usually it is
known almost to the whole area starting from the South East Europe up to Austria5. This
consists in a wooden sculptured camel head with an articulated jaw which opens and closes
1 See E v. A v d i k o s, Λαογραφία, λαογραφούντες και επιτόπια έρευνα, «Endochora» 54, 1997, 3338. I d e m , Going to the Field through Local Authorities, «XI th International Oral History
Conference “Crossroads of History : Experience, Memory, Orality”» 1, Constantinople 2000, 392395.
2 See E v. A v d i k o s, Ritual and “Face” in Athens. The case of the Orthodox Gypsies from
Didymotichon, Evros, in F. T s i m b i r i d o u (ed.), «Actes de Deux Journes de Travail sur la
Transition “Les mechanismes de la Transition dans l’ Europe des Transformations”», Athens –
Komotini 1997, 83-89. Also cf. S. C. W i l l i a m s , The problem of Belief : The place of Oral
History in the study of popular religion, «Oral History» 24 : 2, 1996, 27.
3 The word “Tzamala” has an Arabic origin and it means camel. For this reason following the custom
will be mantioned as “camel” a name that exists in a lot og different Greek areas, see G. N. A i k a t e
r i n i d i s , Γιορτές και δρώμενα στο νομό Δράμας. Γνωριμία με τον τοπικό λαϊκό πολιτισμό, Drama
1997, 26.
4 The following basically come from the material collected and studied by W. P u c h n e r, Θεατρικά
στοιχεία στα δρώμενα του βορειοελλαδικού χώρου. Συμβολή στον προβληματισμό του ορισμού της
έννοιας του θεάτρου, «Praktika IV Symposiou Laografias tou Vorioelladikou Chorou», Thessaloniki
1983, 253-254 and I d e m, Λαϊκό θέατρο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια (συγκριτική μελέτη), Athens
1989, 87-91.
5 L. K r e t z e n b a c h e r , Rusa und Gambela als Equiden – Masken der Slovenen, «Lares» 14,
1965, 49-74. N. K u r e t , Aus der Maskenwelt Sloweniens, in L. S c h m i d t (ed.), «Masken in
Mitteleuropa», Wien 1955, 261. C h r. V a k a r e l s k i , Bulgarische Volkskunde, Berlin 1969, 386.
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or even in the de – fleshed head of a quadruped animal which has been fixed on a piece of
wood or on a pole6. A man holds this pole while another one is bent behind the first one in
a way that they can form the shape of a camel with its humps, covered with a blanket,
carpet or another piece of cloth in order to give the impression of a unified body. The camel
was accompanied by the camel – driver and sometimes even by a theatre – company
including other dressed up participants. These participants perform typical carnival scenes
like the kidnap of the bride, the marriage or the reaping and the sowing, typical forms of the
Greek province agricultural life. They are often named as “Tzamalides”7 from the name
“Tzamala”, the origins of which were mentioned above.
During the Athens urban carnival8 or Ioannina urban carnival9 the camel walks up
and down the streets teasing the girls as most possibly was happening with the “Camels” of
Byzantium : they were wandering in the streets of Constantinople presenting a tropical
show with the teasing manner coming from the camel – drivers or the camel owners10. The
name “midwife (μαμή)” which has been given to the camel, is indicative for the custom
fertilized significance. This name characterizes the camel presence in Aspropyrgos where
this name was attributed to the camel with the address “Dance lady midwife (χόρεψε κυρά
μαμή)” and where the camel gets sick and then gets examined by the doctor and finally gets
cured11.
These fertilized symbolisms are certainly much more intense in the case of the
Thrace camel to which belong the actualizations described as follows. The actualization of
the illness and the cure of the camel must possibly be comprehended as a weakened but
relatively connected form of the well – known carnival fertilized custom of “The Twelve
Days” associated with death and resurrection or the assassination and the cure of the groom
or the bride. In Thrace the custom of camel is mostly performed at the end of summer or at
the beginning of the winter and more specifically on the day of Saint Dimitrios (26th of
October) or on the previous day (25th of October). It is well – known that the above –
mentioned date is a special day of the agricultural work and equivalent agreements12 for the
6 Here belongs the “kokala” of Simi as well as various “horse masking”, see W. P u c h n e r , Λαϊκό
θέατρο … op.cit., 88. G. T o p o u z i s , Το κάψιμο του Οβριού, «Dodekanisos» 4, 1947, 39 and N. K
u r e t , Zwei Boviden – Masken aus Valsavors Kupferstichsammlung, in «Donna Ethnologica.
Festschrift L. Kretzenbacher», München 1973, 56.
7 KL, ms. 3569, 24 (G. Maravelakis, 1971). D. A. P e t r o p o u l o s , Λαογραφικά Σκοπέλου –
Πέτρας Ανατολικής Θράκης, «Archeion Thrakikou Laografikou kai Glossikou Thisaurou» 8, 1941 –
1942, 148. G. A i k a t e r i n i d i s , Μεταμφιέσεις Δωδεκαημέρου εις τον βορειοελλαδικόν χώρον,
«Praktika II Symposiou Laografias tou Vorioelladikou Chorou», Thessaloniki 1976, 16, with
information from the village Monoklisia of Serres.
8 W. P u c h n e r , Λαϊκό θέατρο … op.cit., 90-91.
9 K. K r y s t a l l i s, Αι Απόκρεω εν Ιωαννίνοις , «Estia Ikonographimeni» 1, 1892, 97 [= I d e m ,
Τα Άπαντα 2, Athina 1948, 163]. D. S a l a m a n g a s , Γιαννιώτικες αποκριές, Giannena 1957, 22.
10 T. T. R i c e , Everyday life in Byzantium, London – New York 1967, 167 and P h. K o u k o u l e s
, Λαϊκά θεάματα και λαϊκαί διασκεδάσεις παρά Βυζαντινοίς, «Epistimoniki Epetiris Filosofikis
Scholis Panepistimiou Athinon» 2, 1938, 27.
11 W. P u c h n e r , Brauchtumserscheinungen im griechischen Jahreslauf ihre Beziehungen zu
Volkstheater, Wien 1977, 206. I d e m , Λαϊκό θέατρο … op.cit., 88-89.
12 D. S. L o u k a t o s, Τα φθινοπωρινά, Athina 1982, 76-84 and F. P a p a n i k o l a o u ,
Λαογραφικά Δυτικής Μακεδονίας 1, Thessaloniki 1962, 186.
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agricultural populations. That is a celebration with a clear passable character and with an
intense need for a magical encouragement of fertility and euphoria.
In the village Fanari, at Rodopi, the shepherds were dressed as “Tzamales”
(έκαναν τις Τζαμάλες) wearing leathers of animals and many bells, and danced in each
house, collecting money or grains by the house – lords and this masking was the sign of the
end for each agriculture agreement13. Also, in Thrace and Eastern Macedonia people
usually use the word “Tzamala” for any kind of masking, all over the year14. The Moslems
in Thrace perform the “Tzamala” too. In the village Glyfada, at Rodopi, they are dressed
“Tzamales” on the feast of Chindreles (6th of May) and on the “Ramazan Bairam” and
“Kourban Bairam”, the two main religious celebrations of the year15, and they are visiting
the houses of the village singing traditional songs and dancing traditional dances. This
indicates that the Moslems are performing the same custom, which has and Moslem
influences also.
The passage character of “Tzamala” is clear. For example according to the case of
the village Epivates in Eastern Thrace which has a lot of similarities with the custom of
“Tzamala” of Nea Andriani, the camel was walking up and down the streets of the village
agricultural neighborhoods lead by the children in the evening and by the grown ups at
night. For this reason these neighborhoods were named “Tzamaltzid(i)ka”. The following
description is indicative and enlightening16: «Tzamala was an animal in a supernatural
size. It was a wooden skeleton seemed like an animal body simplified enough without any
details. Three men were holding it on their shoulders. In order to de hidden the skeleton
and the men were covered by a textile carpet named “vrania”. The first young man was
holding a piece of wood raised up to the height of the neck which he was moving
accordingly and at its edge it was fixed a horse – skull named “kokala”. This head could
reach the height of the second floor of the houses. A leader named “kantina” (a woman)
13 M. G. V a r v o u n i s , Η λαογραφική φυσιογνωμία του θρακικού δήμου Αιγείρου, Komotini
2003, 37.
14 G. N. A i k a t e r i n i d i s , Γιορτές και δρώμενα … op.cit., 26.
15 M. G. V a r v o u n i s , Η λαογραφική φυσιογνωμία … op.cit., 93. For traditional masking in
Thrace see E v. A v d i k o s , Από τη Μαρίτσα στον Έβρο. Πολιτισμικές συγκλίσεις και αποκλίσεις σε
μια παρέβρια περιοχή (Δήμος Τυχερού), Alexandroupoli 1998, 188-199.
16 K. V e i k o u – S e r e m e t i , Επιβάτες, «Archeion Thrakikou Laografikou kai Glossikou
Thisaurou» 26, 1961, 204. Th. M o s c h i d i s , Λούπιδα – Γανοχώρων Προποντίδος, «Archeion
Thrakikou Laografikou kai Glossikou Thisaurou» 27, 1962, 153. K. K a r a p a t a k i s , Το
Δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων, Athina 1971, 294. T. V. Tzounis, Τα βρεξούδια Ανατολικής
Θράκης, «Archeion Thrakikou Laografikou kai Glossikou Thisaurou» 22, 1957, 237-240. In certain
areas there are testimonies concerning the existence of the “Tzamala” dance which is a prove for the
existence of the custom in that area, cf. E l p. S t a m o u l i – S a r a n t i , Δημοτικά τραγούδια της
Θράκης, «Thrakika» 11, 1939, 20 (Fanari, Oklali, Kallikratia, Epivates, Kastanies, Tzeto, Ak Alan,
Raidestos, Deliones of Silivria). G. G i a n n a k a k i s , Τζαμάλα, «Archeion Trakikou Laografikou
kai Glossikou Thisaurou» 20, 1952, 269-270 (Intzekii of Andrianoupoli). Y. H u n t , The dance of
the Tzamala of Flambouro Serres, «IV International Conference of I.O.F.A.», Athens 1990,144-147
(Flambouro of Serres) and P a n d. K a v a k o p o u l o s , Ο συρτός χορός. Έρευνα και
συμπεράσματα, «Praktika III Symposiou Laografias Voreioelladikou Chorou», Thessaloniki 1979,
99. I d e m , Καθιστικά της Σωζόπολης χορευτικά της Θράκης, Thessaloniki 1993, 232. A l k i s R a f t
i s, Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού χορού, Athina 1995, 664-665.
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was dragging the “Tzamala” with a piece of rope. They had wrapped a piece of cloth at
her back giving the shape of a child and the meaning of this cloth was that they put the
“child” in her body. They were slanging small and big bells on her and as she was walking
or as she was running – she was usually running – she created such a noise. Somebody was
holding a big lantern decorated with colored papers. There were also a lot of attendants
with grime – faces looking like niggers. One of them in particular had a pillow on his back
and over this he put a fur using the skin side as upper part named “petsogouna” and he
looked like a real hump – backed man. Later the “Tzamala” falled unconscious. One with a
whip “kamtsiki” was beating the hump – backed man pretending he was blaming him for
the unconsciousness of “Tzamala” and immediately after that “Tzamala” was able to stand
up. They used to say to her “Tso … ! Tso … !” in order to make the “Tzamala” go ahead
and to propitiate her».
According to the imitation of equivalent customs in which humans are the
protagonists, the camel dies and resurrects emphasizing even more its fertilized character.
Additionally it is indicative that the name “Tzamala” remains even when the figure of the
camel dies out through time and it is not the protagonist of the specific custom any more.
Thus, in the village Avdira of Xanthe a theatre company of dressed up participants is called
“Tzamala” who during the month Octoder just before sowing, wanders around in the streets
of the village and pretends fertilized customs like wedding, pregnancy etc.17. On the other
hand in the village Malgara of Eastern Thrace “Tzamala” was called a custom included the
assassination and the resurrection of the groom. This custom presented at the end of
October, beginning of November18, had similarities in details with the other big category of
Thracian fertilized customs known as “Kalogeros” and which we must cope with in
particular. In the custom of Nea Andriani that belongs to the same category, the animal
dressing – up seems to have died out but instead the fertilized character remains. Also at the
village Trakili of Eastern Thrace where the theatre company close to the camel was lager
(camel – driver, Turkish – woman) and they were presenting deferent scenes, the threaten
of the camel was certainly combined with beneficial purposes in the period of the sowing at
the beginning of the winter19. At many cases in Thrace the name “Tzamala” is connected
with the traditional masking, even if there is no camel between the disguises of the
participants. It seems like all over Thrace the camel left soon enough the simple carnival
tropical view and was connected with age – old beliefs, customs, actualizations and
performances concerning the following sowing and the desirable fertility of the earth within
17 KL, ms. 2392, 43 (St. Imellos, 1960). S t. I m e l l o s , Λαογραφική αποστολή εις την περιοχή
Ξάνθης, «Epetiris Laografikou Archeiou» 13 –14, 1960-1961, 401-413.
18 G. A. M e g a s, Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας (ανατύπωση), Athinai 1975, 158. I d e m ,
Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας, Athinai 1956, 25. D. K t e n i n i s , Λαογραφικά
στοιχεία των κατοίκων του χωρίου Θουρίου, περιφερείας Διδυμοτείχου, «Thrakika» 43, 1969, 140.
19 M. G. M e r a k l i s , Η μηχανή και ο λαϊκός άνθρωπος, «Laografia» 28, 1972, 115-124 [= I d e m
, Λαογραφικά Ζητήματα, Athina 1989, 233-246]. For the relations between folk culture and
technology see E. G r. A v d i k o s , Grecian Riddle-Jokes : Formalistic and Functional Features of a
New Minor Form, «Folklore (Tartu)» 10, 1999, 108. I d e m , Παγκοσμιοποίηση και λαϊκός
πολιτισμός στον 21ο αιώνα, «Θητεία. Τιμητικό Αφιέρωμα στον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή», Αθήνα
2002, 116-117.
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the limits of the ceremonial agricultural magic.
These evidences prove that we can distinguish the custom in two different phases.
The older when in the custom the camel animal masking is the protagonist and which
becomes famous especially in the Balkan countries and in the Moslems of the area. The
recent one according to which only the name “Tzamala” remains. This name has been
connected with the actualization of masking in which the bride, the groom and the famous
theatre figures with the bells are the protagonists. In any case the most important is the
fertilized dimension of the custom as it is timely set in the period of sowing with a great
importance for the agricultural world.
It is the same for all Balkan nations where the custom exists and it is registered.
With these customs it is expressed the agony of the traditional human who did not have the
help of the technology and he was obliged to turn to magic and to imitational actions in
order to reassure, as he believes, the successful end in sowing and in productive activities,
all related to earth. The appearance of the technology to the financial activities of the
agricultural population, which for the Balkan nations started around the Second World War
or the decade after20, lead to the change of the life terms and consequently to the change of
the traditional mentality and ideas.
Thus, around the decade of 60’s the custom of “Tzamala” starts to get suppressed
and where it is still exist that’s because of the folklorismus movement21. That means that
the humans don’t believe in the magical beneficial results of the custom but they revitalize
it because of the ceremonial forms it presents and the show it offers, without admitting its
important functionalism. This tension reinforces the disconnection of the custom from the
zoomorphic masking of the camel that has gradually started to dominate also to the Balkan
area since the 70’s, and the registration of the custom in the folk revived celebrations of
different villages and associations as it happens nowadays in Nea Andriani, Paradimi etc.,
at Greek Thrace22.
In Petrousa near Drama, at Eastern Macedonia, the camel has been incorporated to
the customs of masking of the “Twelve Days” period, and it is presented on 7th and 8th of
January23, the feast days of Saint John and Saint Domniki, according to the Orthodox
Church. Also here the time coincidence with the “Feast of the Midwife (μέρα της μαμής)”24
which from the fertility point of view is fairly important – and it is such celebrated in
Thrace – is neither accidental nor without certain obvious and fertilized beneficial symbols.
This “Twelve Days” performance of the custom points out the fact according to which it is
not irrelevant that at the village Kastanies of Evros “Tzamala” is called o kind of crack
instrument being held by the children and decorated with flowers. When they walk up and
20 Cf. M. G. V a r v o u n i s , Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ως ορόσημο για τον ελληνικό
παραδοσιακό πολιτισμό, Komotini 1994, 8-10.
21 M. G. M e r a k l i s , Τι είναι ο folklorismus, «Laografia» 28, 1972, 27-38 [= I d e m , Λαογραφικά
Ζητήματα … op.cit., 109-125].
22 K. C h o u r m o u z i a d i s , Το Τρακήλι (Πετροχώρι) της επαρχίας Μετρών, «Thrakika» 9, 1938,
344 and W. P u c h n e r , Θεατρικά στοιχεία … op.cit., 254.
23 G. N. A i k a t e r i n i d i s , Γιορτές και δρώμενα … op.cit., 26. It was included and in the carnival
masking of Samos, cf. N. A. D i m i t r i o u , Λαογραφικά της Σάμου 1, Athina 1983, 460.
24 G. A. Megas, Έθιμα της ημέρας της Μαμής, «Epetiris Laografikou Archeiou» 7, 1952, 3-27.
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down the streets singing the Christmas carols the instrument they hold with a down part
which is being moving with a piece of rope, it reminds the construction placed at the head
of the camel and which also made the opening and closing movement of the jaw with a rope
held by the first man who is a part of the body25 of the camel. However the opening and
closing movement of the jaw consists also the main characteristic of the masking, at least
from the way the spectators comprehend it as the relevant evidence we have prove.
Within the framework of the carnival we meet the figure of the camel in Pontos26,
in Western Bulgaria27, in Roumania28, in Southern Austria and Slovenia29. Moreover in a
manuscript of 1813 coming from Styria, there is an extensive and vivant description of it30
with details showing that there were hidden but certain memories from Central Europe
nightmarish Turkish invasions given that in Slovenia a doll with figure of a Turkish man
(“facek”)31 is riding the camel. Besides the quadruped animals often belong to the kind of
features that the carnival masking of every nation of South Eastern Europe32 pretends,
since the humans in the agricultural areas used to live with them and they used them for the
productive works.
The data concerning “Tzamala” in Thrace can be understood better if we
incorporate them to this framework. The camel – dromenon of Thrace belongs to the animal
masking but it has been connected with fertilized and beneficial customs of sowing, as
usually happens in Thrace where almost all the custom figures differentiate from the
ancient approach and believes. This fact gives to the Thracian folklore its distinguished and
particularly interesting character. These narrations apart from the base character they own
for the revival of the custom, they practically show to us a strong interest for our traditional
culture in its more characteristic forms that nowadays exist in Thrace as it is relevant to the
request of our cultural self – knowledge. As in the area of Thrace there are various
populations with different origins and conditions who co – exist, the research of the origins
is being made through similar customs. In this procedure the customs carrying these past
memories and causing strong feelings, obviously are the protagonists.
It would be rather convenient if narrations and information for different customs
could be registered in Thrace as well as in other areas before the last representatives of the
old generation left. Such a procedure that could present the customs at their last time just
25 F. A n o g i a n a k i s , Ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα, Athina 1976, 90. W. P u c h n e r , Λαϊκό
θέατρο … op.cit., 91.
26 G. P a p a n a g i o t o u , Το χωρίον Αγούλα, «Pontiaki Estia» 6, 1955, 3045-3046.
27 C h r. V a k a r e l s k i , Bulgarische … op.cit., 348. For Tzamala in Thrace see M. G. V a r v o u n
i s , Περί Τζαμάλας, «Gia Tzamala Gia», Komotini 1999, 49-58. I d e m , in «Balgarska Ethologija»
4, 2001, 54-62. I d e m , Όψεις και μορφές του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού, Athina 2001,
209-212.
28 J. V u l c a n e s c u , Mastile Populare, Bucuresti 1970, 55.
29 L. K r e t z e n b a c h e r , Rusa und Gambela … op.cit., 61 and N. K u r e t , Aus den Maskenwelt
… op.cit., 281.
30 V. G e r a m b , Die Knaffl-Handschrift, Berlin – Leipzig 1928, 50-51.
31 N. K u r e t , Aus den Maskenwelt … op.cit., 261.
32 W. P u c h n e r , Λαϊκό θέατρο … op.cit., 91. M. A r n a u d o f f , Die Bulgarischen Festbrauch,
Leipzig 1917, 8. J. C. L a w s o n , Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion, Cambridge
1910, 192-203. W. L i u n g m a n , Traditionswanderungen Euphrat – Rhein, Helsinki 1937, 615.
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before the resurrection of the revival, it would have been extremely beneficial for the
science as well as for the approach of the handling way of the traditional inheritance. These
ancient performing features before they ended up as spectacular performances, were for our
ancestors a way of governing of the country, the time and life. They also were magic and
religion, a fact we hardly remember. These data and narrations, the testimonies of the
performers, they contain this sacred horror, the harmonious co – existence of the holy and
the sin, the clean and the dirty, the modesty and the obscenity, the serious and the childish
differentiated from the urban priggishness and pomposity. They teach us to confront them
under their conditions and not with our obsession and prejudice which often lead the
scientist to an inadmissible shyness so that they disappear certain customs in their silence
which did not match to their way of living and their morals, being indifferent if the subject
of the research33 was the culture and not their personal life – theory, as Allan Dundes
remarked recently34.

33 A typical case of such a dealing with the customary obscenity of certain Greek folk actualizations,
is the critic of D. S. L o u k a t o s , in «Laografia» 38, 1995 – 1997, 153-155, where there is the
distinct opinion that the independent publishing of the obscenity carnival songs is acceptable but not
their publishing in the framework of the papers of scientific meetings with the excuse that “the
participants of the meetings cannot take this volumes at their houses as it is not appropriate for their
daughters and sons with morals and art sensivity at their young relationships, to read this context”
(see D. S. L o u k a t o s , op.cit., 155). The situation is presented like the independent publishing
cannot be taken in the family libraries. The problem is not the way of publishing but it is focused on
the hidden moral attitude towards certain features of our culture which are rejected right from the
beginning just because the scientist does not agree with its expression and its context.
34 A l a n D u n d e s , Modern Greek Folkloristics : an outsider’s view, «Laografia» 39, 1998 –
2000, 66-68, with remarks by M. G. M e r a k l i s , in «Laografia» 39, 1998 – 2000, 76.
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M. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΖΩΟΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΛΑΪΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ
Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η συμβολική σχέση ανάμεσα στην επιδίωξη της
γονιμότητας και στα έθιμα κατά τα οποία λαμβάνουν χώρα ζωόμορφες μεταμφιέσεις, στον
λαϊκό πολιτισμό των βαλκανικών λαών. Η εξέταση γίνεται με αφορμή και αφετηρία το
λαϊκό δρώμενο της «Τζαμάλας», που τελείται τόσο από τους χριστιανούς, όσο και από τους
μουσουλμάνους, στην Θράκη, αλλά και σε διάφορες άλλες περιοχές της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Γίνονται αναφορές και σε άλλα παρόμοια έθιμα, του ετήσιου εορτολογικού
κύκλου, με ζωόμορφες μεταμφιέσεις και εξάγονται συμπεράσματα για την σύνδεση των
μεταμφιέσεων αυτών με την συμβολική επιδίωξη της γονιμότητας, που αποτελεί την ουσία
πολλών ανάλογων εθίμων του λαϊκού πολιτισμού των αγροτοκτηνοτροφικών πληθυσμών
της βαλκανικής χερσονήσου.
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ЦРКВИНЕ И ЦРКВИШТА – НЕМИ СВЕДОЦИ ПРОШЛОСТИ
(ПРИЛОГ МЕТОДОЛОГИЈИ
ИСТОРИЈСКИХ ИСТРАЖИВАЊА)1
Апстракт: Рад се бави црквинама и црквиштима као материјалним
остацима из прошлости на основу којих се може доћи до сазнања о верским и
друштвеним приликама на одређеном простору. На тај начин допуњавају се сазнања
стечена на основу малог броја писаних извора.
Кључне речи: црква, црквиште, археологија, историја
Када су у питању материјални остаци из прошлости, у шта свакако спадају
црквине и црквишта, главни напор историчара је да овакав извор искористи.
Методологија историјских истраживања морала је да се развије и усаврши да би се
уопште остаци, па и материјални, у већој мери искористили као историјски извор.
Коришћење материјалних остатака тражи од истраживача специјална знања и методе.
Код ове врсте извора важни су форма, украси, техника зидања. Зато се они без
помоћи археологије не могу у потпуности искористити као историјски извор.
Покретни налази (новац, печати, керамика, накит) од највеће су важности на овим
објектима. Такође, микротопонимија око оваквих објеката може представљати
чињеницу од изворне вредности.2 Комбинацијом ове две методе може се доћи до
значајних сазнања и делимично испунити простор белих мрља у нашим историјским
сазнањима о одређеним питањима и просторима. Покушаћемо да у овом излагању,
примењујући изложени метод, дођемо до сазнања о црквеним приликама у
пљеваљском крају у средњем веку.
Одмах на почетку морамо истаћи да смо у овим напорима ограничени
чињеницом да је простор који посматрамо археолошки слабо истражен. На већини
црквина и црквишта практично није било никаквих археолошких истраживања.
Анализу ћемо почети од самог термина. Црквина и црквиште означавају топоним на
коме постоје, или не постоје видљиви остаци сакралног објекта. У српском језику
распрострањена је употреба суфикса –ина за ознаку нечег пропалог, срушеног или
ишчезлог (градина, кулина).3 Такође, још у средњем веку места са наставком –иште
1 Рад је под истим насловом изложен као саопштење на научном скупу Цркве и манастири
западног дијела Рашке – пљеваљски крај у Пљевљима, у манастиру Свете Тројице од 26. до
30. августа 2005. Пошто је објављивање зборника радова са овог научног скупа неизвесно,
реферат смо уступили редакцији Црквених студија.
2 О топонимији као историјском извору види: С. Мишић, Топонимија као извор за историјску
географију (пример пљеваљског краја), ГЗМ 2, Пљевља 2001, 27-36.
3 А. Лома, Српскохрватска географска имена на –ина,мж.-ине: преглед типова и проблеми
класификације, Ономатолошки прилози 13, Београд 1997, 1-26.
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означавала су напуштена насеља (селиште, трговиште, градиште, катуниште) и
објекте (кућиште, црквиште).4 Термин црквиште у значењу пропалог, напуштеног
сакралног објекта познат је и у средњем веку и сусрећемо га у писаним изворима, пре
свега у повељама.5 У светостефанској хрисовуљи краља Милутина, издатој 13131316, у међама села Михаличино, Главотино и Стрелац, један од међника представља
и црквиште поред Дмитрове цркве. У истој повељи између Прчева и светогораца
(Хиландар) међник је старо црквиште Светог Петра.6 Ово је занимљив податак јер се
још почетком 14. века ово црквиште назива старим и посвећено је Светом Петру, што
посредно упућује на могућност латинске хришћанске традиције на овом простору.7
Такође, у светоарханђеловској хрисовуљи црквиште се помиње у међама села
Кучевишта (Скопска Црна гора), као и у међама катуна Драгољеваца.8 У раваничкој
повељи црквиште се спомиње као међник у међама групе села крај Мораве и у
међама села Радановци.9 У повељама се облик црквина не помиње, али га срећемо у
Херцеговачком дефтеру, где се тако зове једна ливада код Гацка.10 Можемо
закључити да су оба термина била у употреби у средњем веку, али је чешће
употребљаван термин црквиште. И тада је означавао пропао, напуштен сакрални
објекат.
Један број црквишта која се помињу у средњем веку сигурно припада слоју
раног хришћанства, посебно латинског. За ову тврдњу имамо доказе и у топонимији.
Трагова латинског хришћанства има и у Полимљу, па и у пљеваљском крају. О томе
сведочи и латински натпис из црквице у Дренови код Пријепоља, као доказ о почетку
христијанизације Срба из романских, далматинских градова.11 Већ је у науци
примећено, нарочито у Приморју, присуство топонима насталих сажимањем придева
sanctus и имена светитеља. У Полимљу је такав топоним село Сутиван (Sanctus Elias)
ниже Бијелог Поља.12 Како су показала археолошка истраживања, велики број
средњовековних цркава подигнут је на темељима старих базилика.13 Добар пример за
ово је црква Светог Илије у селу Грево код Пљеваља, где налази новца покривају
период од Ираклија до Манојла Комнина. Црква је обновљена на почетку
немањићког периода. У зидове су уграђени антички споменици, па и један Јупитеров
жртвеник.14 Ови материјални остаци и назив цркве сведоче о континуитету овог
4 Лексикон српског средњег века, приредили С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд 1999, 664.
(Р. Михаљчић).
5 Ђ. Даничић, Рјечник из књижевних старина српских 3, Београд 1864, 451.
6 Љ. Ковачевић, Светостефанска хрисовуља, Споменик СКА 4 (1890) 3, 9.
7 Види: К. Јиречек, Хришћански елемент у топографској номенклатури балканских земаља,
Зборник Константина Јиречека I, Београд 1959, 461-528.
8 С. Мишић – Т. Суботин-Голубовић, Светоарханђеловска хрисовуља, Београд 2003, 98. (ред
505), 107. (884).
9 В. Петковић, Манастир Раваница. Прилог: Хрисовуља кнеза Лазара у Врднику, Београд
1922, 74. Ново издање А. Младеновић, Повеље кнеза Лазара, Београд 2003, 54, 55.
10 А. Аличић, Поименични попис санџака вилајета Херцеговина, Сарајево 1985, 604.
11 Р. Михаљчић, Изворна вредност старе српске грађе, Сабрана дела 5, Београд 2001, 299.
(бр. 181); И. Николајевић, Пријепоље и околина у рановизантијско доба, Симпозијум: Сеоски
дани Сретена Вукосављевића 3, Пријепоље 1976, 199-209.
12 Т. Живковић, Црквена организација у српским земљама (рани средњи век), Београд 2004,
136-137. са литературом о овом питању.
13 Ј. Ковачевић, Трагови једног ранохришћанског обичаја (Inhumatio ad pedes) и други
елементи продора културе Приморја у унутрашњост, ИГ 2 (1955) 134- 135.
14 А. Лома, Сутелица – топономастички трагови латинског хришћанства у унутрашњости
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култног места од предсловенских времена. Предуслов је дуго претрајавање
староседелачког становништва са латинским хришћанским традицијама у средини
словенских дошљака. У њима су Срби имали прве хришћанске узоре, што се види из
терминологије (на пример, реч олтар – од altare).15 Ово је добар пример како
материјални остаци и топонимија могу пружити могућност за значајна историјска
сазнања о једном историјском процесу, који је у очуваним писаним изворима скоро
неприметан.
Трагове староседелачког хришћанства народно предање чува под називом
црквине. У пљеваљском крају их има тридесетак. Археологији тек предстоји њихово
истраживање и утврђивање припадности. Када се црква постави у гробље, то сведочи
о уједињавању Срба и староседелаца у истој вери. Такве примере имамо на Илином
Брду код Пљеваља, као и у селима Љутићи и Поблаће.16 Илино Брдо је иначе, свој
назив добило по Светом Илији, као хришћанској интерпретацији Перуна.17 Народна
традиција у пљеваљском крају прави разлику у називима сакралних, материјалних
остатака. Тако у свим регијама овог краја постоје грчка гробља и цркве и српска
гробља и цркве. Било би занимљиво испитати како је у свести народа дошло до
супституције латинског порекла остатака грчким називом.18 На основу досадашњих
истраживања, са доста сигурности може се тврдити да грчка гробља и цркве сведоче
о присуству хришћанског, предсловенског елемента. Далеко би нас одвело набрајање
свих примера, посебно оних потпуно археолошки неиспитаних. Мислимо да овде
треба скренути пажњу на једну занимљиву појаву, а то је чињеница да на више места
срећемо следећи образац у предању, а и материјалним остацима: грчко гробље и
црквина и у близини остаци српске цркве. Такав је већ споменути случај у Поблаћу.
Да се претпоставити да овде нема континуитета и да је српска црква подигнута тек по
замирању претходне. И на овом примеру види се неопходност систематских
археолошких истраживања како би било могуће до краја искористити материјалне
остатке као историјски извор.19
Иако, са доста сигурности, можемо закључити да су материјални остаци под
називом грчка гробља и цркве старији по свом постању од српских гробаља и цркава,
било би неопходно сваки локалитет посебно испитати. Код српских цркава проблем
је чак и компликованији. Према традицији оне су углавном из немањићког периода.20
преднемањићке Србије, ИГ 1-2 (1987) 23.
15 Види: Ј. Калић, Црквене прилике у српским земљама до стварања архиепископије 1219.
године, Сава Немањић – Свети Сава, историја и предање, Београд 1979, 28.
16 Ј. Кнежевић, Материјални трагови из периода раног хришћанства у пљеваљском крају,
Подрињу и Полимљу, Брезнички записи 1-2, Пљевља 1990, 3-14; М. Војиновић, Пљеваљски
крај, прошлост и порекло становништва, Пљевља 1994, 259, ту је грчко гробље са црквом, а
150 м даље остаци српске цркве.
17 А. Лома, Везана митолошка назвања у топонимији, Ономатолошки прилози 8, Београд
1987, 37-50.
18 Интересантно је да на неким другим просторима, као што су рецимо Косово и Метохија
или Браничево, у народној свести не постоји оваква подела.
19 За однос историје и археологије види: Д. Срејовић, Археологија и историја, Трећи програм
РБ III-2, Београд 1971, 465-470. Код нас се поље истраживања археологије може протегнути на
цео средњи век.
20 Види М. Војиновић, Пљеваљски крај, у свакој регији. Овде морамо упозорити и на
чињеницу да је у овом крају становништво релативно младо пореклом и да има мало
староседелаца. Због честих миграција предања су се заборављала и стварала нова. Због тога се
у једном броју случајева и стара средњовековна српска гробља и црквишта називају грчким!
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У овом случају историчар мора бити веома опрезан, јер део ових остатака може
потицати и из познијих времена. Већ је познато да је народна традиција много тога
везивала за период Немањића.21 За стицање реалне слике о времену настанка ових
цркава, неопходно је археолошко испитивање сваког од многобројних локалитета.
Само систематским истраживањем материјалних остатака дошло би се до што
тачније топографије сакралних објеката на простору пљеваљског краја у различитим
хронолошким размацима. Сазнања би била драгоцена јер су писани извори о овом
питању веома оскудни, чак и у регијама где је писани материјал далеко очуванији, на
пример на Косову и Метохији, где је могуће доћи до одређених сазнања о овим
питањима кроз дипломатичку грађу. Применом ове методе попунио би се један број
белих мрља у српској историји, посебно црквеној.
На основу сазнања до којих смо дошли, на основу материјалних остатака и
топонимије, можемо закључити да је у пљеваљском крају изражено присуство
ранохришћанских, латинских елемената. То значи да је део хришћанског, романског
становништва претрајао и по доласку Словена, и опстао у дужем времену.
Топонимија пљеваљског краја инспиративна је у том погледу (Кричи, Матаруге), а
поткрепљена је и материјалним остацима. На овом простору јака је традиција и о
периоду Немањића. Део црквина и црквишта сигурно потиче из тог периода. У
Хоћевини постоји топоним Немања, на дну кога се, код Златног (Царевог) врела,
налази црква Светог Спаса, а локалитет се у народу зове Немањића црквине.22 Осим
за Стефана Немању, рашког великог жупана, овај топоним, па и црква, може се
везати и за властеоску породицу Немања из овог краја, која се одселила у
Дубровник.23 Ово је добар пример за могућности повезивања и тумачења писаних
извора, материјалних остатака и топонимије, чиме се добија пуније историјско
сазнање. Нажалост, за један број црквина и црквишта немамо овакву могућност и
зато су неопходна археолошка истраживања ових објеката.
Према једном веома исцрпном попису, у пљеваљском крају постоје
материјални остаци 16 грчких гробаља и 37 црквина и црквишта, која народна
традиција везује за Немањићки период.24 Списак није коначан. Занимљиво је овде
упозорити на један налаз у Маочу, у Мојковићима, где се налазе остаци старе цркве,
а у Маочу остаци манастира, где је касније на око 1 км од манастира подигнута
дрвена црква.25 Очито да је црква подигнута касније, када је манастир већ био
запуштен, што посредно сведочи о старини локалитета.
Присуство великог броја сакралних материјалних остатака сведочи о јакој
хришћанској традицији у прошлости. Почев од предсловенског периода, па
настављајући се током читавог средњег века. Велики број сакралних објеката
посредно сведочи и о доброј насељености простора. У већини случајева топоним
Црквина или Црквиште односе се на мање објекте, мада има и грађевинских
комплекса под овим називом. На основу тога можемо закључити да је углавном реч о
парохијским, сеоским црквама, које се иначе ретко сусрећу у писаним изворима.26
Ова чињеница намеће додатни опрез и потребу археолошких истраживања.
21 Уп. С. Ћирковић, Митско, легендарно и научно у историјској свести, Трећи програм РБ IV2, Београд 1972, 247-254.
22 С. Мишић, Топономастика као извор за историјску географију, 31.
23 Р. Ћук, Дубровачка породица Немања пореклом из Пљеваља, ГЗМ 2, Пљевља 2001, 46.
24 Види: М. Војиновић, Пљеваљски крај, материјал је саопштен по регијама.
25 Исто, 64.
26 Тиме су закључци на основу материјалних остатака о њима значајнији, јер сведоче о
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Овим смо, надамо се, показали да је значај материјалних остатака, као извора, велики
и да се помоћу њих може утврдити мрежа црквене организације на одређеном
простору. Значај ове врсте извора тиме је већи на просторима где других врста
извора (пре свега писаних) нема или су веома ретки. Уз правилно тумачење
археолошких налаза са црквина и црквишта, могућа је њихова хронолошка
идентификација и потврда, или оспоравање народне традиције. Тиме би се дошло до
нових сазнања и стекла реалнија слика о мрежи цркава у пљеваљском крају.

парохијској мрежи цркава и свештенству на простору једне епархије. Таква истраживања тек
предстоје у изучавању црквене историје српских земаља у средњем веку.
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Siniša Mišić
CRKVINA AND CRKVIŠTE – SILENT WITNESSES OF THE PAST
(A CONTRIBUTION TO THE METHODOLOGY
OF HISTORICAL RESEARCH)27
Numerous toponyms such as Crkvina or Crkvište and material remains in them
testify to the church-governed organization of the area around Pljevlja. Greek cemeteries
and toponyms suggest there had been Christian population here before the arrival of the
Slavs, and also indicate that these people survived throughout the early middle ages (Krichi,
Mataruge). Material remains, in this case sacral facilities, are testimonies in themselves, but
the historian cannot find much use in them. For this reason, cooperation with archeology is
needed. Proper interpretation of remains of sacral facilities would reveal to us the entire
network of such buildings, which would provide new insights in the church organization in
Pljevlja area.

27 The toponyms discussed (Crkvinа, Crkvište) are derived from the Serbian word crkva, meaning
church. Possible equivalents in English could be Churchville or Churchtown (translator’s remark).
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Ема Миљковић
Филозофски факултет, Ниш - Србија

МАНАСТИР СВ. ТРОЈИЦА - ДУХОВНО СРЕДИШТЕ ПОТАРЈА
Апстракт: Овај рад посвећен је историји манастира Свете Тројице код
Пљеваља од пада под османску власт седамдесетих година 15. века до избијања
Првог српског устанка. Посебну пажњу аутор је посветио времену настанка
манастира. Наиме, иако је први помен Св. Тројице у писаним изворима из 1537.
године, датум настанка манастира вероватно би се морао померити најмање један
век раније, у време које је непосредно претходило османским освајањима пљеваљског
краја.
Кључне речи: Света Тројица, Пљевља, Потарје, Османско царство, црквена
историја, XVI век, XVII век, XVIII век
Истраживање цркава и манастира Српске православне цркве, као и
активности њихових духовника у српским земљама под османском влашћу
представља једну од важнијих историографских тема. Њен значај није одређен само
важношћу религије, схваћене као начин вршења верских обреда у срединама у
којима су припадници једног, православног народа освајањем потпали под власт
другог, коме званична религија није хришћанство већ ислам, већ и услед одређујућег
значаја верског фактора за етничко и културно биће српског народа и његов
историјски идентитет. Борба за обезбеђење услова за верски живот истовремено је
била и борба за очување националне самобитности српског народа, а то значи и
културних особености, традиције, односно свега оног што је чинило његову
историјску суштину.
Сам карактер османске власти и ислама као религије, уз друге околности
општег политичког или локалног значаја, условљавао је и неке специфичности у
њиховом односу према другим религијама, на појединим просторима, у одређеним
временским периодима.1 Разлика у односу на опште принципе испољавања посебно
је била карактеристична за средине које су биле трговачка средишта или се налазиле
на раскрсницама трговачких путева из чега је произилазила и њихова велика важност
за даље ширење ислама. Да су такав значај имала Пљевља, говори податак да је у
XVI веку Хусеин-паша Бољанић у Ташлиџи, осим чувене џамије која носи његово
име, подигао и мектеб, медресу, имарет, каравансарај, хамамам, свој сарај "са
двадесет соба". Пљевља су тиме добила обележје важног градског средишта које је
временом постало и значајан административни центар, чији се значај није губио ни
каснијим унутрашњим реформама османске управе.2
1 Детаљније о верским односима у пљеваљском крају видети: Е. Миљковић, Верски односи у
пљеваљском крају у првом веку османске владавине, Гласник завичајног музеја у Пљевљима,
књ. 3, Пљевља 2002, 63-73.
2 М. Васић, Градови под турском влашћу, Историја Црне Горе, књ. III, Титоград 1975, 517-519.
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У областима у којима су већ постојала или била на путу стварања османска
верска и административна средишта, зависно од њихове развијености и значаја који
им је придаван, по природи ствари гушена je и отежавана активност других верских
установа, што је био случај са православним црквама и манастирима у Потарју.
Српска православна црква, иако уклопљена у систем османске власти, била
је главни носилац очувања вере, народне традиције и осећања етничке припадности
српском народу.
На основу досад расположиве и доступне грађе, стиче се утисак да је у првим
деценијама након успоставе османске власти на територији читавог Херцеговачког
санџака Српска православна црква била слабо организована, али је свеједно била
једина институција која је имала могућност да негује традиционалне вредности српског
народа. Већ првих деценија шеснаестог века, потпомогнута кнезовима у првом реду,
али и другим истакнутим хришћанима, она је започела процес своје обнове и
снажења. Изразиту ренесансу Српска православна црква у пљеваљском крају, и шире
у области Рашке, као уосталом и на целом српском етничком простору, доживела је
након обнове Пећке патријаршије 1557. године.3
Нарочито инсистирајући на очувању култа Немањића, православна црква у
Османском царству и пре обнове Пећке патријаршије, а још изразитије након тога,
окупљала је око себе целину српског народа пружајући му осећање припадности и веру
у боље дане. У таквим околностима, тридесетих година XVI века уз велику подршку
ондашњег херцеговачког митрополита Никанора, братство Св. Тројице пљеваљске
оснажило је своју делатност.
Смештен на уској заравни између брежуљака Чардачића и Растовића, изнад
реке Брезнице крај самих Пљеваља, манастир Св. Тројице више од пет векова дели
судбину својих верника. Манастир и његово братство, у минулим временима као и
данас, снажили су српско православно становништво Потарја, бодрили га, веселили
се и крварили са њим.
Иако манастир Св. Тројице представља једно од ретких монашких средишта
Српске православне цркве о чијој се прошлости сразмерно доста зна, није сачуван
ниједан историјски извор помоћу којег би било могуће прецизирати датум његовог
оснивања.4
Први писани помен о манастиру сеже у четврту деценију XVI века, али то не
мора бити и сасвим извесно и није датум када је основан. Имајући у виду чињеницу
да османска власт, која се до поменутог периода у Херцеговини потпуно учврстила,
није дозвољавала изградњу нових хришћанских богомоља већ само обнову
постојећих5, могло би се претпоставити да је манастир Св. Тројице изграђен на
темељима мирске цркве или монашког средишта основаног пре 1465. године.
Историјске истине ради, ипак се мора напоменути да је поменута забрана османских
власти у појединим случајевима бивала пренебегнута, али су такви поступци
најстроже кажњавани, чак и смртном казном, како сведоче поједине кануннаме из
прве половине XVI века. У кануннами за санџак Босну из 1542. године изричито се
захтева да се цркве у местима у којима нису постојале "од неверничког времена"
3 О. Зиројевић, Цркве и манастири на подручју Пећке патријаршије до 1683. године Београд
1984, 1-307; Ж. Шћепановић, Средње Полимље и Потарје, Београд 1979, 82-83.
4 С. Петковић, Манастир Света Тројица код Пљеваља, Београд 1974, 14.
5 Детаљније о османској политици према хришћанима: O. Зиројевић, Цркве и манастири 1733; Е. Миљковић, Верски односи, 63-73; Б. Ђурђев, Улога српске цркве у старијој историји
српског народа, Сарајево 1964, 90-104.
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поруше, те да се "они невјерници и попови, који у њима боравећи уходе стање и
дојављују у невјерничке земље нека се казне строго и нека се казне тешким
тјелесним казнама". Одредбама ове кануннаме даље је предвиђено да се поруше
"крстови који су постављени на путевима и нека се не допушта да их убудуће
постављају". Ако се неко пак буде оглушио о ову одредбу, такође ће бити кажњен
тешким телесним казнама, а казне су предвиђене и за кадије на територији чијег
кадилука се тако нешто догоди, а он то не забрани и не спречи.6
Дозволе за изградњу православних, и уопште хришћанских цркава у Царству
су ретке, и више представљају изузетак него правило. Чак и кад су издаване, веома се
водило рачуна да то буде у областима где готово и нема муслиманског живља, јер се
по тумачењима исламских правника и теолога, верска осећања "правоверних" (тј.
муслимана) нису смела вређати.7 Иако тридесетих година XVI века Пљевља још увек
нису административни центар Херцеговачког санџака, етничка структура овог трга
насељеног 1476. године искључиво српским православним становништвом,
двадесетих година XVI века почиње да се мења, што је у првом реду условљено
економским развојем Пљеваља, базираним на трговини.8 Стога се вероватнијим и
прихватљивијим чини датовање заснивања манастира у године које претходе
османском освајању Херцеговине, дакле пре 1465. године.9
Уосталом, у збирци турских докумената који се чувају у Св. Тројици, а које
је приредио и објавио пионир наше оријенталистике Ф. Барјактаревић, први
документ који се односи на Св. Тројицу датован је 1473. годином. Реч је о ферману
упућеном херцеговачком санџак-бегу и пријепољском кадији којим се забрањује
сељацима из села Црљеница, Горња и Доња Рудница да напасају стоку и секу шуме
на манастирском имању.10 Иако је, опреза ради, због нејасноће у оригиналу
документа Барјактаревић код ове године ставио упитник, у предговору збирци он не
изражава никакву сумњу у датирање поменутог документа. Напротив, он њиме
илуструје значај ове збирке за историографска истраживања и померање граница
истраживачких сазнања, и наглашава како објављивање овог документа представља
важну допуну излагањима Ђ. Бошковића, који је, објављујући белешке са свог
путовања по пљеваљском крају, забележио да архитектонска решења нартекса
свакако припадају градитељству XVI века, али да су ти елементи могли бити и
накнадно дозидани, те би, закључује он, "храм морао бити много старији; припадао
би свакако још 13. веку".11
И према мишљењу С. Петковића, архитектонско решење цркве Св. Тројице,
где је главни брод шири од бочних безмало четири пута, што је потпуно
6 Kanuni i kanun-name za bosanski, hercegovački, zvornički, kliški, crnogorski i skadarski sandžak,
Sarajevo 1957, 66.
7 O. Зиројевић, Цркве и манастири, 30-32.
8 О развоју Пљеваља као трговачког седишта Полимља и Потарја видети: Б. Храбак, Пљевља
по дубровачким документима до почетка XVII века, Историјски записи XI, 1-2, Титоград 1955,
1-25. Р. Ђук, Два стара трга у Полимљу, Историјски часопис XXIX-XXX, 1982-1983, 39-46;
иста, Пљевља и пљеваљски крај у дубровачкој архивској грађи, Гласник Завичајног музеја бр. 1,
Пљевља 1999, 55-69.
9 С. Петковић, Манастир Света Тројица, 14.
10 Ф. Барјактаревић, Турски документи манастира Св. Тројице код Пљеваља, Споменик СКА
LXXIX, други разред 62, Београд 1936, 33.
11 Ђ. Бошковић, Манастир Св. Тројице, Старинар књ. VII, 1932, 123. Ф. Барјактаревић је
поменуту збирку објавио 1933. године. До данашњег дана нико није проверио, али ни оспорио
његове наводе и датирање поменутог документа. Ф. Барјактаревић, Турски документи, 5.
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неуобичајено за градитељски поступак оног времена, када је тај однос износио
највише два и по према један, неумитно сведочи да је била реч о обнављању храма,
те прилагођавању нове грађевине старим темељима, а никако не о зидању потпуно
новог верског објекта.12
Одсуство писаних историјских извора о манастиру из првог века османске
владавине у Потарју, са изузетком поменуте исправе из 1473. године, може се
објаснити двојако. Како су православни и уопште хришћански верски центри за
османске власти представљали само пореске обвезнике, прихватљивом се чини
претпоставка да су османске власти затекле Св. Тројицу као цркву без имања, те
стога незанимљиву за нову власт, или се пак непосредно након османских освајања
братство разбежало, манастир запустео, а имање остало необрађено, тако да опет није
могао да подлегне опорезивању. Имајући то у виду постаје јасније одсуство помена
овог манастира у детаљном попису Херцеговине, завршеном 1476/77. године.13
Помен о манастиру изостао је и из бележака европских путописаца, пре свих
Француза, који су током XVI века путовали на Порту караванским путем од
Дубровника преко Пљеваља.14 Узрок томе, сасвим извесно, јесте сам положај
манастира, који као да је вештом руком сакривен од радозналих погледа путника
намерника. Чини се, уосталом, да већина европских путника и није била
заинтересована за живот хришћана у Османском царству, па тиме ни православних
Срба. Своју су пажњу углавном поклањали обичајима Османлија, који су за њих
представљали потпуну непознаницу, нову цивилизацију, неистражену културу.
Такође, страни путописци, трговци, дипломате, авантуристи, познавали су или су
имали тумача за османски, док им је српски језик био потпуно стран, те све и да су
желели, нису имали могућности за разговор са православним становништвом, у
конкретном случаја Пљеваља и Потарја, које би им открило постојање манастира.15
С друге стране, Св. Тројица је међу Србима била надалеко познато духовно и
културно средиште, чији је значај превазилазио регионалне границе и домете.
Само површан увид у социјалну структуру, као и углед познатих ктитора
овог манастира из XVI века недвосмислено истичу верски, друштвени, па и
политички значај Св. Тројице за Потарје, као и за Рашку област у целини.
Први познати ктитор манастира и сасвим извесно најзаслужнији човек за
његово оживљавање био је игуман Василије, потоњи Висарион.16 У науци познатом
натпису из 1537. године наводи се да је Висарион са својим братом Савом "основао"
манастир Свете Тројице. Овај навод из натписа потврђује и ктиторски портрет, на
коме је Висарион нацртан како са моделом цркве приступа Христу на престолу.17
12 С. Петковић, Манастир Света Тројица, 33.
13 A. Aličić, Poimenični popis sandžaka vilajeta Hercegovina, Sarajevo 1985, 165-167.
14 Најбољи избор из француских путописа који се односе на српске земље објављен је у
збирци: Р. Самaрџић, Београд и Србија у списима француских савременика XVI-XVII век,
Београд 1961.
15 Нешто другачији случај био је са оближњом Милешевом, која је, с обзиром да се налазила
на путу, била позната европским путницима, који су у њој повремено и коначили.
16 Оваква промена имена код калуђера није неуобичајена и до ње је вероватно дошло након
примања велике схимне, када се монаси, дајући завет, симболично одричу не само дотадашњег
начина живота већ и имена.
17 Ктиторски портрет настао је 1595. године, а Висарион је насликан због својих заслуга за
обнову манастира, давно након смрти. Иако с краја XVI века, овај портрет је сигуран доказ да
је Висарион био ктитор Свете Тројице, јер је мало вероватно да монаси овог манастира
непуних шест деценија након његове обнове нису поуздано знали ко је за ту обнову заслужан.
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И не само ктитор, игуман Василије био је и први именом познати старешина
Свете Тројице, који се на челу његовог братства налазио четрдесетих година XVI
века. Василије је био родоначелник угледне породице, из чијих редова је
највероватније потекао и херцеговачки епископ Никанор, који је на челу те епархије
био управо у време када је обновљен манастир Света Тројица.18 Удео у обнови
пљеваљског манастира имао је и монах Сава, Василијев брат.
Мало је података на основу којих би било могуће бацити више светла на
личност игумана Висариона. Сачувана сведочанства о његовом енергичном деловању
и залагању за свој манастир и братство на самој Порти указују да је био снажна
личност, која је не само зрачила духовном снагом већ се хватао у коштац и са
световним проблемима, у првом реду оним везаним за манастирско имање, чије је
решавање значило обезбеђивање егзистенције за манастир и његове калуђере.19
Пет деценија касније, 1592. године, залагањем чланова још једне угледне и
имућне српске породице из Поблаћа, коју су чинили монах Георгије, његов син
јеромонах Ананије и синовац спахија Војин, изграђена је манастирска припрата.
Ипак, чини се да ова породица, без обзира на свој велики углед, није могла
самостално да финансира неопходне радове, те се као ктитор јавља и златар Јован из
Фоче.20 Овај податак не сведочи само о отежаним економским условима у којима се
нашао српски живаљ у пљеваљском крају већ и о чињеници да занатлије ступају у
оне друштвене групе српског становништва, посебно у градским срединама, које у
овом периоду корачају узлазном путањом.
Подизање и осликавање припрате 1592. године убрзало је намеру братства
Свете Тројице да доврше Висарионово дело, те да се живопишу наос и олтарски
простор цркве. Манастирским новцем, вероватно уз помоћ пљеваљских Срба, овај
наум је извршен 1595. године.21
Важност Св. Тројице за српски народ истичу и народне песме, у којима се
овај манастир сврстава у ред великих задужбина Немањића, уз Хиландар, Ђурђеве
ступове, Дечане, Студеницу и Милешеву.22
Особеност Свете Тројице огледа се и у композицији зидних слика, која нема
само изузетну уметничку вредност већ представља сведочанство о духовној клими у
Св. Тројици, као и схватањима и образовању тројичких монаха.
Наш познати историчар уметности и сјајан познавалац сликарства Св.
Тројице, С. Петковић истиче да се поворка Немањића, насликана у северозападном
делу тројичког наоса, ретко сусреће као иконографски мотив у српском зидном
сликарству у доба османске власти. Иако је култ ове владарске породице веома
негован у оквирима Српске православне цркве, нарочито после 1557. године,
углавном су приказивани ликови Стефана Немање (Симеона Српског), св. Саве и
Стефана Дечанског. Приликом осликавања Св. Тројице, први пут након пропасти
Детаљније видети: С. Петковић, Манастир Света Тројица, 17-18.
18 Никанор је највероватније био Василијев син, што значи да се он замонашио у познијим
годинама, вероватно након што је постао удовац.
19 Сачуван је ферман из 1541. године, којим султан Сулејман Величанствени, на молбу
игумана Василија, који је лично дошао на Порту, забрањује незаконито увећавање дажбина за
манастирски читлук Горња Врхобрезница. Детаљније видети: С. Петковић, Манастир Света
Тројица, 15.
20 Исто, 46-47.
21 Исто, 47.
22 Вук Ст. Караџић, Српске народне пјесме, књига друга, бр. 24, Опет Свети Саво, Београд
1969, 82.
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српске државе, у првој зони насликани су сви значајнији чланови династије, од
Стефана Немање до цара Уроша V.23
И ризница и библиотека манастира Св. Тројице почињу да се обогаћују
разнородним предметима почев од друге половине XVI века. Управо у ризници овог
манастира, која је недавно обновљена захваљујући напорима и подршци епархије
Милешевске, и огромном знању и несебичном залагању А. Сковран, остали су
сачувани поједини предмети велике уметничке, али и историјске вредности. Свакако
да је један од најлепших примера те изузетности дарохранилица, довршена 16. марта
1576. године, која у стилском погледу представља спој готике и исламског
уметничког израза, али и очигледан спој историјско-географских услова који су
нашли свој одраз у уметности. Баш на овом месту, у Св. Тројици пљеваљској среле су
се и укрстиле две цивилизације и два културна израза: турско-персијски, тј.
оријентални, и приморско-медитерански, тј. западноевропски образац.24
Највећи број вредних предмета и икона израђено је или донето у Св. Тројицу
до половине седамнаестог века. После тога, манастирско братство суочило се са
финансијским потешкоћама, које су одраз опадања моћи централне власти и
недостатка новца у читавом Османском царству. Услед отежалог обезбеђивања
основних потреба за живот и одржавање манастира, престаје се са преписивачком
делатношћу, а малобројни предмети стижу у манастир издалека.25
Током тегобних година Великог бечког рата (1683-1699), када се одиграла и
Велика сеоба српског народа под патријархом Арсенијем III Црнојевићем 1690.
године, манастир није напуштен, али је његов материјални положај постао изузетно
тежак. У тим тренуцима остварено је јединство и солидарност читавог православног
света, који улаже материјалне и духовне напоре да се ово значајно верско средиште
херцеговачког санџака одржи активним, јер је то био предуслов опстанка српског
православног становништва у реченој покрајини Османског царства. Тако, у првим
деценијама XVIII века помоћ стиже од српске православне општине у Сарајеву, као и
из Русије. До данашњих дана у Св. Тројици сачуван је знатан број икона, златарских
радова, штампарских књига и црквених утвари руског порекла.26
Осамнаести век за братство манастира Св. Тројице представља век тегобне
борбе за очување манастирског имања, у чему су успели, захваљујући у првом реду
завештањима верника (Јован Храбреновић, нпр. 1763. године завештава манастиру
читаву своју баштину "душе ради"), као и путовањима у удаљене крајеве, тзв.
"писанију"27, где су прикупљали прилоге намењене одржању манастира28.
У преломним тренуцима стварања модерне српске државе, чији је почетак
обележен дизањем устанка 1804. године, становништво Потарја, као и читаве
Херцеговине није остало по страни. Уз њих су, раме уз раме, као и у многим
догађајима који су претходили, били и монаси Св. Тројице. На основу писма
Арсенија Ломе, једног од устаника који су у околини Нове Вароши, Пљеваља и
Пријепоља устали против Турака, упућеног Антонију Пљакићу зна се да се међу
њима налазио и игуман Авакум из Св. Тројице. Забележена је и тврдња, коју није
23 С. Петковић, Манастир Света Тројица, 55.
24 Исто, 39-43.
25 Исто, 45.
26 Исто, 112.
27 Детаљније о писанији видети: А. Фотић, Света Гора и Хиландар у Османском царству XVXVII век, Београд 2000, 221-231.
28 С. Петковић, Манастир Света Тројица, 118.
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било могуће проверити, да је једанаест монаха Св. Тројице отишло да се бори под
Карађорђевом заставом, а да је само један остао да чува манастир.29
Из тих догађаја манастир је изашао неоштећен. Да ли је одсуство одмазде
према Св. Тројици било последица огромних проблема са којима се Османско
царство сусретало и у својим источним и западним провинцијама или су се локални
Турци заиста заузели за Св. Тројицу и спасли манастира од спаљивања, како наводи
А. Јовићевић30, тешко је рећи. Најважније је, ипак, да су манастир и његово братство
из тих догађаја изашли оснажени и са дубоком вером да долазе дани коначног
ослобођења од Турака.
За српски народ под османском влашћу, како у Потарју, тако и шире - на
читавом српском етничком простору, цркве и манастири били су не само фактор
духовног отпора "у којима се гајила и чувала мисао вере" већ су истовремено
представљали и важне ослободилачке центре, из којих је усмеравана и давана
морална снага оружаној борби. Вера је била услов опстанка српског народа, "духовни
и национално-ослободилачки програм", којим је одржавано јединство простора који
је он, издељен државним границама различитих царстава и њиховом унутрашњом
административном структуром, насељавао. Цркве и манастири чували су српски
народ од исламизације, унијаћења и покатоличавања, штитили његову националну
свест и подстицали борбу за слободу. Учећи каквој-таквој писмености, као носиоци
народног просвећивања цркве и манастири су били и прве просветно-културне
институције и, уз усмено народно стваралаштво, фактор очувања његовог културног
идентитета.

29 Исто, 119.
30 А. Јовићевић, Манастир Св. Тројице, Зетски гласник 97, Цетиње 1933, 4.
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Ema Miljković
THE HOLY TRINITY MONASTERY – THE SPIRITUAL CENTRE OF POTARJE
Although the Holy Trinity Monastery is one of the relatively rare monastic centres
of the Serbian Orthodox Church of whose history we know comparatively much, not a
single historical source has been preserved to help us find out the exact date of its
foundation.
The first written mention of the monastery comes from the fourth decade of the
16th century, but this does not have to be certain and does not denote the foundation date.
Having in mind the fact that the Ottoman rule, which had fully established itself in
Herzegovina by that time, did not allow the construction of new Christian places of
worship, but only the restoration of existing ones, one could assume that the Holy Trinity
Monastery was built on the foundations of a minster church or monastic centre constructed
before 1465.
Among the Serbs, the Holy Trinity was a cherished spiritual and cultural seat,
whose importance extended beyond regional borders.
Even a superficial analysis of the social structure and reputation of the
monastery’s famous 16th century founders is enough to unambiguously testify to the
religious, social, and even political importance of the Holy Trinity for Potarje and the
whole of Raska area.
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УДК 929 Митрополит Јосиф "1714/1722"

Иван Тютюнджиев
Богословски факултет, Велико Търново - България

ТЪРНОВСКИЯТ МИТРОПОЛИТ ЙОСИФ (1714–1722)
Апстракт: Митрополит Йосиф е един от най-ерудираните и
интелигентни търновски архиереи, автор на много църковни произведения и
признат авторитет и каноник на Цариградската патриаршия. По време на своето
управление той полага грижи за храмовото строителство и украса в селището
Арбанаси. Митрополит Йосиф съчетава архиерейските си задължения с изявите си
на писател и творец. През 1716 г. в Търново той пише стихове, посветени на
влашкия воевода Николае-Вода Маврокордат, с когото изглежда ги свързва тясна
дружба и приятелство. Няколко години по-късно, през 1722 г., след деветгодишно
архиерейство в Търново, митрополит Йосиф отива в Букурещ на гости на своя
приятел – воеводата Николае Маврокордат. Наскоро след това той подава оставка
като търновски митрополит и заминава за Св. гора, където дочаква и края на
дните си във Великата лавра "Св. Атанасий" през 1754–1755 г. Богатото
творчество и епистоларното наследство на даровития писател и каноник
митрополит Йосиф Търновски, пръснато в много библиотеки и архиви по света, не е
достатъчно добре проучено. То заслужава да бъде публикувано и анализирано
цялостно с оглед обогатяване представата за тази даровита личност.
Ключови думи: митрополит, писател, кодекс, житие, стихове, Търново,
Угровлахия, Света гора.
Митрополит Йосиф е един от най-ерудираните и интелигентни търновски
архиереи, автор на много църковни произведения и признат авторитет и каноник на
Цариградската патриаршия. Той е родом от с. Дровян (Епир) и хиротонисан в Янина.
По-късно учи в Цариград, където през 1709 г. става ефимерий в църквата на Св.
Богородица Кафатияни в Галата. Едновременно е назначен и като проповедник във
всички църкви на Цариград. През 1714 г. след смъртта на митрополит Дионисий, е
избран за търновски митрополит1.
Сведенията за дейността на Йосиф като търновски митрополит са
сравнително ограничени. Запазените негови речи оставят впечатление за усърдието
му като проповедник в Търново и за уважението му към паството. Известно е, че през
февруари 1719 г. той подписва сигилий на патриарх Йеремия ІІІ от времето на
неговия първи мандат (1716–1726), с който се дава ставропигиален статут на
манастира Сотирос (Спасител) от епархията на Навплио и Аргос2.
1 Λαυριώτου, Α. Ἰωσὴφ Τορνόβου. – Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια, τ. ∆΄, (Νοέμβριος – Ἀπρίλιος).
Ἐν Κωνσταντινούπολει, 1887, σ. 207#215. Μητροπολίτης Σάρδεων Γερμανός. Ἐπισκοπικοὶ
κατάλογοι τῶν ἐπαρχιῶν τῆς Βορείου Θράκης καὶ ἐν γένει τῆς Βουλγαρίας ἀπὸ τῆς Ἁλώσεως
καὶ ἐξῆς. – Θρακικά, τ. 8, ἐν Ἀθήναις 1937, σ. 180.
2 Ζακυθηνός. ∆. Ἀνέκδοτα πατριαρχικὰ ἔγγραφα τῶν χρόνων τῆς Τουρκοκρατίας (1593–
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Като своите предшественици и митрополит Йосиф полага грижи за
храмовото строителство и украса в селището Арбанаси. В едно гръцко евангелие,
печатано през 1670 г., от книгите на църквата "Св. Никола", впоследствие прибрано
от поп Марин в църквата "Рождество Христово", стои приписка на гръцки. От
съдържанието £ се разбира, че на 15 април 1716 г. е осветен параклисът "Св. Илия"
на църквата "Св. Никола". Тогава владика бил кир Йосиф, а свещеник – поп Георги
Попниколов3. Името на търновския архиерей се споменава и в гръцки поменици от
църкви в с. Арбанаси4.
В гръцката историография се отбелязва приносът на митрополит Йосиф за
утвърждаването на Арбанаси като гръцки духовно-просветен център5.
Управлението на митрополит Йосиф начело на търновската катедра
изглежда оставя добри спомени у неговите съвременници и сред българското
население. В Попйовчовия летопис за него се пише: "Тогава в Търново беше
архиерей на име Йосиф, млад и добър, който остави властта и своя чин и отиде в
Света гора в скита "Света Анна" и беше схимник"6.
Митрополит Йосиф съчетава архиерейските си задължения с изявите си на
писател и творец. През 1716 г. в Търново той пише стихове, посветени на влашкия
воевода Николае-Вода Маврокордат, с когото изглежда ги свързва тясна дружба и
приятелство7. Няколко години по-късно, през 1722 г., след деветгодишно архиерейство в Търново, митрополит Йосиф отива в Букурещ на гости на своя приятел –
воеводата Николае Маврокордат. Наскоро след това той подава оставка като
търновски митрополит и заминава за Св. гора, където дочаква и края на дните си във
Великата лавра "Св. Атанасий" през 1754–1755 г.8
В едно от най-ранните описания на поклонническите места на Св. гора –
"Проскинитарий" на йеромонах Сергий и Макарий Кидонски от 1772 г. при
представянето на Великата лавра "Св. Атанасий" се посочва, че между найзабележителните братя, обитавали този манастир, е пресветият митрополит на
1798). – Ἑλληνικά, τ. 2, μέρος πρῶτον (1593–1798), Ἐν Ἀθήναις, 1929, σ. 411#415. Тук авторът
вероятно погрешно разчита подписа на търновския митрополит като Ἰωάννης (Йоан), вместо
Ἰωσήφ (Йосиф). В текта има и други неразчетени места и пропуски. Неразчетени са името и
епархията на митрополита, подписал след търновския, вероятно Игнатий, пропуснато е името
на епархията на митрополит Дионисий, подписал след адрианополския Атанасий и т.н.
3 Попгеоргиев, Й. Село Арбанаси. Историко-археологически бележки. – Периодическо
списание, ХV, 1904, кн. 64, с. 116. Папазов, Д. Село Арбанаси. – Сб. БАН, кн. ХХХІ, С. 1935,
с. 46. Костов, Д. Арбанаси. С., 1959, с. 98. Гръцки текст и превод на български у
Тютюнджиев, И. Гръцки извори за историята на Търновската митрополия през ХV–ХІХ в. В.
Търново, 2007.
4 Снегаров, Ив. Три гръцки поменици от с. Арбанаси (Търновско). ГСУ, БФ, т. ХХ, 1, 1942–
1943. С., 1943, с. 4-12.
5 Λαυριώτου, Εὐλογίου Κουρίλα. Γρηγόριος Ἀργυροκαστρίτης. – Θεολογία, τ. 10, 1932, σ.
235.
6 Поп Йовчо от Трявна. Летопис и родословие. Предговор и обща редакция проф. Иван
Радев. Осъвременяване на текста и бележки гл. ас. Тодор Моллов. В. Търново, 1995, с. 40.
7 Documente privitoare la istoria Românilor, vol. XIV A al colecţiei "Hurmuzaki". Documente
greceşti, publicate de N. Iorga, Partea I (1320–1716), Bucureşti, 1915, p. 125-126. Гръцки текст и
превод на български у Тютюнджиев, И. Гръцки извори за историята на Търновската
митрополия през ХV–ХІХ в. В. Търново, 2007.
8 Λαυριώτου, Α. Ἰωσὴφ Τορνόβου. – Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια, τ. ∆΄, (Νοέμβριος – Ἀπρίλιος).
Ἐν Κωνσταντινούπολει, 1887, σ. 210.
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Търново кир Йосиф (ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης Τορνόβου κὺρ Ἰωσήφ)99.
В друго описание на светогорските манастири от началото на ХХ в. се
отбелязва, че "вселенските патриарси Антим ІІ, Дионисий ІІІ, Йеремия ІV,
митрополитите на Арта и Навпактос, на Крит, търновският Йосиф и др. помагали за
строителството."10
От времето на пребиваването на митрополит Йосиф в светогорските
манастири са останали много негови творби, част от които и до днес са
непубликувани. Между тях са множество слова, произнесени от него в Цариград,
Търново и Букурещ, също така писма, канони, епиграми, стихотворна перифраза на
Псалтира, стихотворения, написани по различни поводи и свързани главно с
личността на влашкия воевода Николае Маврокордат и др.
Произведенията на търновския митрополит Йосиф са разпръснати в
различни библиотеки, архиви и музеи по света. Негови стихове се пазят в кодекси от
скита "Св. Ана" към Великата лавра "Св. Атанасий", където той пребивавал
продължително11.
Тук през 1731 г. бившият търновски митрополит Йосиф пише оплаквателни
стихове, посветени на починалия през 1730 г. влашки воевода Николае Маврокордат
(1715–1716, 1719–1730). Заглавието, поставено от автора, в превод гласи:
"Оплаквателни стихове за кончината на Николай, блажен и приснопаметен господар
и владетел на цяла Угровлахия, родом от Цариград". Следват стиховете, а накрая
собственоръчно написана авторова бележка със следното съдържание: "Това написа в
Св. гора, в скита на прамайката Христова – Св. Ана, в 1731 г. от Христа, месец юли –
Йосиф, бивш на България, която е край на минаващия през много страни Дунав и
граница с Горна и Долна Мизия, отрепка сред архиереите и присмех за порядъчните,
победен от страстта на братолюбието (от братски чувства към воеводата), потруди се
и написа това и го състави в планината Атон, в скита на прамайката на Христос – св.
Ана, в годината 1731 месец юли."12
Стихове на Йосиф Търновски се намират и в кодекс от библиотеката на
манастира Ватопед. Тук те са придружени от авторова бележка13.
Негови стихове се намират и в ръкопис от Британския музей. И тук стои
придружителна авторова бележка14.
9 Σεργίου Ἱερομονάχου, Μακαρίου Κυδονέως. Προσκυνητάριον Ἁγίας Λαύρας. Ἐνετιήσιν,
1772, σ. 10. Гръцки текст и превод на български у Тютюнджиев, И. Гръцки извори за
историята на Търновската митрополия през ХV–ХІХ в. В. Търново, 2007.
10 Σμυρνάκη, Γ. Τὸ Ἅγιον Ὅρος. Ἐν Ἀθήναις, 1903, σ. 397. Гръцки текст и превод на
български у Тютюнджиев, И. Гръцки извори за историята на Търновската митрополия през
ХV–ХІХ в. В. Търново, 2007.
11 Γεράσιμος μοναχὸς Μικραγιαννανίτης. Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων τῆς
βιβλιοθήκης τοῦ Κυριάκου τῆς κατὰ τὸ Ἁγιώνυμον Ὅρος τοῦ Ἄθω Ἱερᾶς καὶ Μεγαλώνυμου
Σκήτης τῆς Ἁγίας Θεομήτορος Ἄννης. – ΕΒΣ, ΚΘ΄. Ἀθῆναι, 1961, 4/135, σ. 453#460. За
ръкописите му, съхранявани във Великата лавра „Св. Атанасий“, вж. още Λαυριώτου,
Εὐλογίου Κουρίλα. Γρηγόριος Ἀργυροκαστρίτης. – Θεολογία, τ. 10, 1932, σ. 234, 242#243.
12 Papadopulos-Kerameus, A. Documente privitoare la istoria Românilor. Texte greceşti, t. 13,
Bucureşti, 1909, p. 267-275. Гръцки текст и превод на български у Тютюнджиев, И. Гръцки
извори за историята на Търновската митрополия през ХV–ХІХ в. В. Търново, 2007.
13 Κατάλογος τῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ μονῇ Βατοπεδίου ἀποκειμένων κωδίκων Σωφρονίου
Εὐστρατιάδου. Ρaris, 175/11, р. 214 (бележка на Йосиф Търновски).
14 Legrand, E. Ephemerides Daces ou Chronique de la guerre de quatre ans (1736–1739) par
Constantin Dapontes secretaire du prince Constantin Maurocordato, t. 3, Paris, 1888, p. LXXXIV.
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При работата ми в библиотеките на светогорските манастири през пролетта
на 1993 г. успях да се запозная с два кодекса на Великата лавра "Св. Атанасий",
които съдържат част от творческото наследство на бившия търновски митрополит
Йосиф. Първият от тях е с много разнообразно съдържание. В него са поместени
поредица от слова, посветени на влахомолдовски воеводи или висши сановници в
княжествата. Става дума за Похвално слово за протоспатария Георге Ставраки,
Слово за погребението на великия логотет, Похвали за влашките господари Григорий
Гика (1660–1664), Йоан Маврокордат (1716–1719) и др. Сборникът съдържа още
похвални слова за важни църковни празници (Рождество Христово, Богоявление и
др.), кореспонденция с патриарх Паисий ІІ (1726–1732, 1740–1743, 1744–1748, 1751–
1752) и пр.15 Вторият от кодексите съдържа собственоръчна бележка на митрополит
Йосиф16. Следват десетки произведения с различно съдържание и предназначение17.
При продължителното си пребиваване на Атон бившият търновски
митрополит Йосиф води кореспонденция с различни личности от своето време. На
някои от тях той посвещава стихове. Така напр. "Йосиф бивш Търновски и
отшелник" пише "писмо отговор и възхвала собственоръчно до Йеротей, учител от
училището в Смирна."18
В библиотеката на Гръцкия парламент се пази кореспонденция на
митрополит Йосиф с митрополита на Лимно Партений19. При запознаването ми с
ръкописа и работата с него установих, че става дума за три писма, от съдържанието
на които се разбира, че двамата били свързани с дългогодишно крепко приятелство.
Първото от тях е от 22 април 1753 г. и в него митрополит Йосиф благодари на
"пресветия и добродетелен свой брат Партений" за подаръците, които му изпратил.
Писмото завършва с пожелания за успехи и прослава на любовта между
църковниците: "Дано, пречист братко, всемилостивият Бог да разширява и прави все
по-добро сърцето ти, да растеш (успяваш) във всичко, а на мен нищожния – любовта
ти. Любовта, живеещата с ангелите, другарката на отците, на архиереите
привилегията, на свещениците меда, на дяконите млякото, на църквата връзката. А
казано накратко, любовта е това, което Бог единствено иска да вижда. Това ти
желаем и ние винаги. 1753, април 22. Най-нищожният от братята, на твое
разположение Йосиф Търновски."20 Във второто писмо Йосиф отново отправя
пожелания за дълголетие, радост и щастие към лимноския митрополит и му
Тук авторът дава информация за ръкопис № 8237 на Британския музей, като посочва, че на л.
47 има творба на Йосиф Търновски.
15 Κώδικας Μεγίστης Λαύρας 1143/159.
16 Κώδικας Μεγίστης Λαύρας 1688/Λ197.
17 Κώδικας Μεγίστης Λαύρας 1688/Λ198. Пълно описание на творбите на Йосиф Търновски
вж. у Тютюнджиев, И. Гръцки извори за историята на Търновската митрополия през ХV–
ХІХ в. В. Търново, 2007.
18 Λάμπρος, Σπ. Νικολάου Κριτίου τοῦ μεγάλου ἐκκλησιάρχου Συλλογὴ αὐτογράφων
ἐπιστολῶν τοῦ δεκάτου ἑβδόμου καὶ δεκάτου ὀγδόου αἰῶνος – Νέος Ἑλληνομνήμων, τ. ∆ʹ,
1907, σ. 219, № 208.
19 Λάμπρου, Σπ. Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν, Α` Κατάλογος
κωδίκων τῆς βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς. – Νέος Ἑλληνομνήμων, τ. 3, 1906, σ. 447#490. Σάθα, Κ.
Ν. Μεσαιωνικὴ βιβλιοθήκη. Τ. Γʹ. Ἐν Βενετίᾳ, 1872, σ. 103#104.
20 Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς № 66, f. 253 r. Τῷ μητροπολίτῃ Λήμνου κυρίῳ Παρθένιῳ. Гръцки
текст и превод на български у Тютюнджиев, И. Гръцки извори за историята на Търновската
митрополия през ХV–ХІХ в. В. Търново, 2007.
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съобщава, че му изпраща малък подарък – "възглавничка за лятото"21. Третото писмо
от същия кодекс потвърждава приятелските отношения между двамата22.
Към кореспонденцията, водена от митрополит Йосиф, могат да се прибавят и
писмата му към учителя в Букурещкото училище Марко Кипърски23.
Запазени са и негови писма от 1745 г. до дякон Лука (Атон)24 и от 15 август
25
1752 г.
Богатото творчество и епистоларното наследство на даровития писател и
каноник митрополит Йосиф Търновски, пръснато в много библиотеки и архиви по
света, не е достатъчно добре проучено. То заслужава да бъде публикувано и
анализирано цялостно с оглед обогатяване представата за тази даровита личност.
Иначе търновският архиерей получил още навремето високото признание от своите
съвременници. Кесариос Даподис в своя "Исторически каталог" го назовава
"известен заради добродетелта и усърдието си"26. Атанасий Адрианополски откроява
изключителните му качества на църковник и писател27. Признание за делото си той
получава и от един от най-известните атонски монаси – писатели от ХVІІІ–ХІХ в. –
Никодим Агиоритис28.

21 Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς № 66, f. 253 r. Τῷ αυτῷ. Гръцки текст и превод на български у
Тютюнджиев, И. Гръцки извори за историята на Търновската митрополия през ХV–ХІХ в. В.
Търново, 2007.
22 Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς № 66, f. 253 v. Οἴκος τοῦ Εὐφράθα. Гръцки текст и превод на
български у Тютюнджиев, И. Гръцки извори за историята на Търновската митрополия през
ХV–ХІХ в. В. Търново, 2007.
23 Λαυριώτου, Α. Ἰωσὴφ Τορνόβου. – Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια, τ. ∆΄, (Νοέμβριος – Ἀπρίλιος).
Ἐν Κωνσταντινούπολει, 1887, σ. 207.
24 Λάμπρου, Σπ. Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἑλληνικῶν κωδίκων.
Τ. 1, Καίμπριτζ, 1895, σ. 205, № 2430; Τ. 2, Καίμπριτζ, 1900, σ. 218, № 2430. Снегаров, Ив.
Търновски митрополити в турско време. – сп. БАН, 52, 1935, с. 228.
25 Caracaş, B. Catalogul manuscriselor româneşti. Biblioteca Academiei Române, II. Bucureşti,
Leipzig, Viena, 1913, p. 516. Снегаров, Ив. Търновски митрополити в турско време. – сп. БАН,
52, 1935, с. 228.
26 Σάθα, Κ. Ν. Μεσαιωνικὴ βιβλιοθήκη. Τ. Γʹ. Ἐν Βενετίᾳ, 1872, σ. 103.
27 Λαυριώτου, Α. Ἰωσὴφ Τορνόβου. – Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια, τ. ∆΄, (Νοέμβριος – Ἀπρίλιος).
Ἐν Κωνσταντινούπολει, 1887, σ. 209.
28 За Никодим Агиоритис вж. Θεοκλήτου ∆ιονυσιάτου. Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Ὁ
βίος καὶ τὰ ἔργα τοῦ 1749–1809. Ἀθῆναι, 1959. Тютюнджиев, И. Гръцкото житие на св. Иван
Рилски от ХІХ век в ръкописната сбирка на светогорския манастир Ватопед. – В: ТКШ. Т. 6.
Българската литература и изкуство от търновския период в историята на православния свят. В.
Търново, 1999, с. 486-496. Гонис, Д. Гръцки жития и служби за св. Иван Рилски. – В: ТКШ. Т.
6. Българската литература и изкуство от търновския период в историята на православния
свят. В. Търново, 1999, с. 136.

315

Ivan Tutundžiev
ARCHBISHOP JOSEPH OF TURNOVO (1714-1722)
Metropolitan Joseph is among the most knowledgeable and intelligent prelates of
Turnovo, author of many church works and also recognized authority and canonist of the
Patriarchate of Constantinople. During his rule he bestowed care on temple construction
and decoration in the village of Arbanassi. Metropolitan Joseph combined his duties as
prelate with his contributions as writer and man of letters. In 1716 he wrote verses in
Turnovo dedicated to the Wallachian voivode Nicolae-Voda Mavrokordat who, it seems,
was a close friend of his. Several years later, in 1722, after nine years as prelate in Turnovo,
metropolitan Joseph went to Bucharest to visit his friend - the voivode Nicolae
Mavrokordat. Soon after that he handed in his resignation as the metropolitan of Turnovo
and went to Mount Athos where he awaited the end of his life course at St. Athanasius
Great Monastery in 1754-1755. The rich works and epistolary heritage of the gifted writer
and canonist metropolitan Joseph of Turnovo is scattered in various libraries and archives
and is not well studied. It merits publication and detailed analyses in order to get a better
idea of this talented personality.
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Ирена Арсић
Београд - Србија

СТОЈАНОВИЋ, ВОЈНОВИЋ И РУЖИЧИЋ
О САВИНДАНУ 1894. У ДУБРОВНИКУ
Апстракт: У последњој деценији деветнаестог века, у Дубровнику су се
срели епископ нишки, историчар цркве и канонист Никанор Ружичић, дубровачки
писац, историчар и филозоф дум Иван Стојановић, и историчар, писац и дипломата
Лујо Војновић, на свечаности одржаној о св. Сави у просторијама друштва "Слога",
којим је руководио Нико Бошковић, трговац, поседник и добротвор. О чему су могли
да разговарају, с обзиром на њихова штампана дела у којима су изнети одређени
ставови о прошлости и садашњости Дубровника, покушано је да се одговори у овом
тексту.
Кључне речи: Иван Стојановић, Лујо Војновић, Никанор Ружичић, Нико
Бошковић, Дубровник
Једна од непревазиђених књига којима се започињу изучавања дубровачких
прилика је понешто прозаичног наслова: Промет путника у старом Дубровнику1.
Међутим, познаваоца неће изненадити овакав избор наслова од стране аутора,
великог зналца ове области, историчара Јорја Тадића. Дубровник је увек био
привлачно место за прогоњене, изгнане, болесне и жељне благе климе, али и
привидног мира пошто се мора увек имати у виду и изузетан значај овог града на
граници источног и западног света. Стога је уз наведену књигу, ту и дуги низ књига и
радова, и европских аутора, који се баве посетиоцима Дубровника, од крунисаних
глава и потоњих светитеља, до обичних туриста.
Неки од тих посетилаца оставили су своја писана сведочанства о боравку у
Дубровнику. Међу њима и епископ нишки, историчар и канонист Никанор Ружичић2.
Епископ Никанор Ружичић био је више пута гост Дубровника. Наиме,
променљиве политичке прилике у тадашњој Србији3 условиле су и два избора и два
умировљења овог најпре жичког, а затим нишког епископа. У међупериоду 18891898. он је, поред студија теологије у Јени и у Тибингену, боравио и у Дубровнику.
1 J. Tadić, Promet putnika u starom Dubrovniku, Dubrovnik 1939.
2 Никанор Ружичић (Свилеува 1843 - Београд 1916) завршио је полугимназију у Шапцу,
богословију у Београду, а Духовну академију у Кијеву. Био предавач, а затим и ректор
Београдске богословије. Током српско-турског рата био је војни свештеник. За епископа
жичког изабран је 1886, а по повлачењу митрополита Теодосија и он је умировљен 1886. За
време митрополита Инокентија, 1898. постављен је за епископа нишког, да би поново био
умировљен 1911. Био је члан Српске краљевске академије и Научног друштва у Новом Саду.
Оставио је више штампаних радова из области историје цркве и канонског права. Први том
Историје Српске цркве епископа Никанора Ружичића штампан је у Загребу 1893, а други у
Београду 1895.
3 Ђоко Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, Друга књига, Београд 1991, 353-425.
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У Дубровнику је Ружичићу било врло пријатно. Он је боравећи у Граду
уживао и гостопримство бококоторско-дубровачког епископа Герасима Петрановића,
који му је, по његовим речима, "ставио на распoложење и богомољу, где бисмо могли
славити и хвалити Бога и узносити топле молитве за сву добру и побожну Нашу и
Његову паству"4.
Дубровачка штампа је, између осталог, донела вест да је са осталим
угледним гостима, међу којима и деканом стоне црке, дубровачким писцем,
историчарем и филозофом дум Иваном Стојановићем, и дипломатом и историчарем
Лујом Војновићем, епископ Никанор присуствовао Светосавским свечаностима 1894,
одржаним најпре у српској мушкој, па женској школи "Божо Бошковић", а да је затим
у просторијама друштва "Слоге" пратио музичко-сценски пригодни програм. "Драго
нам је било видјети на забави обичнога али увијек драгога и милога госта, врлог
старину Дум Ивана Стојановића. Осим осталијех врло угледнијех грађана, приметили
смо присуство владике Никанора Ружичића и нашега пријатеља госп. Др Луја кнеза
Војновића"5, пише тим поводом Стеван Врчевић у "Дубровнику".
Овакво друштво није било необично, како је, после Никше Градија, уредника
"Гуштерице" и "Гласа дубровачког", приметио и Анун Фабрис, каснији уредник
"Дубровника", пошто је било познато: „да откад опстоји друштво "Слога", на
Светосавској бесједи увијек су католици учествовали, да тијем покажу вјерску
сношљивост и поштовање према српскому народному просветитељу, кога и
католичка црква убраја међу свеце"6. Тако се на прославама о св. Сави често сретао и
Франо барун Гундулић, дугогодишњи председник дубровачке општине, као и други
представници власти, намеснички саветник Тонцић, на пример. Сигурно је поред
Луја ту био и Косто Војновић, умировљени универзитетски професор, правник и
историчар, тадашњи дубровачки адвокат, који је заступао и правне послове, као и
задужбине угледних и богатих православних Срба у Дубровнику. Они су вероватно
угодно разговарали и са епископом Герасимом Петрановићем, ученим и
обавештеним историчарем и писцем, који је врло често из Савине, као и из Котора,
где је столовао, долазио у Дубровник, поред многих послова и ради свечаности.
На Светом Сави 1894. поменутим гостима домаћин је био дубровачки
трговац и поседник, председник "Слоге", Нико Бошковић. Тада је, забележио је
Стево Врчевић у свом новинском извештају, а пошто се вечерња забава одвијала у
скученим просторијама "Слоге", Бошковић свечано обећао да ће обезбедити удобнији
простор за наредне прославе.
Нико Бошковић је, наиме, управљао задужбином Бошковић свога брата
Божа, којом је основана и вођена српска женска школа у Дубровнику. Такође, дуги
низ година бринуо је о певачком друштву "Слога". У то време је у допису Туторству
Српске православне цркве у Дубровнику тражио помоћ за "Слогу", образлажући то
додатним трошковима које управа има настојећи да редовно плаћа квалитетне
певаче-иноверце како би доскочила оскудици у својим певачима7. Међутим, пошто
није добио одлагање станарине за "Слогине" просторије које су се налазиле у једној
од црквених кућа у старом граду, он је две године касније преместио друштво у нову
зграду, звану Стари театар, у непосредној близини Благовештењске цркве у
4 Реч коју је говорио Преосвећени Епископ г. Никанор у Саборној цркви по повратку с пута у
Дубровник, 1906, 3.
5 "Dubrovnik", 1894, 5.
6 Intolerancija , "Dubrovnik", 1899, 5.
7 Туторски списи, 1891/11. Архив СПЦ у Дубровнику.
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Дубровнику. Зграда су купили браћа Бошковић шездесетих година XIX века и једно
време се сматрало да ће на том месту бити подигнута црква, што власти нису
одобриле. Тако је пред крај века Српско певачко друштво "Слога" добило нове
просторије, а штампа је овај догађај приказала као пресељење у "најукуснију и
највећу дворану у граду"8.
Време сусрета тројице угледника било је бурно. Управо је окончана 1893.
година, знаменита по обележавању 300. Гундулићеве годишњице и жалосна због
директног националног сукоба при њеном извођењу.
У прослави тристогодишњице великог дубровачког песника Џива Гундулића
учествовали су и православни Срби. Туторство СПЦ одговорило је на позив Одбора
за подизање Гундулићевог споменика одлуком да пошаље своје представнике и
новчано помогне свечаности. Такође, у време прославе цркву окићену барјацима и
ноћу осветљену походили су гости и странци, пошто је била непрекидно отворена
сва три дана9.
У сукобу који се наставио у дубровачкој штампи и по окончању прославе,
индикативни су текстови које објављује "Црвена Хрватска" и њен уредник Франо
Супило, као и "Дубровник" и његов главни новинар С. Врчевић. Њихове новине су и
током 1894. и надаље биле пуне текстова са одјецима ових догађања, а из броја у број
национално подељена штампа објављивала је текстове са називима Српство, односно
Хрватство Дубровника, као што се водила и велика расправа око књижице
Дубровчани, јесу ли Хрвати, тада без наведеног аутора. Није се ни наслућивало
смиривање националних страсти које је дошло са почетком новог века.
У међусобним обрачунима често се помиње истакнути Србин католик дум
Иван Стојановић. Његово понашање изазива реакцију католичког клера. Посебно је
честo био опомињан због учешћа у Светосавским свечаностима, али га у
неприличним контексима помињу и поједини предавачи у чувеној Дубровачкој
гимназији. Међутим, он на то не обраћа озбиљну пажњу. Готово анегдотски су
његови духовити одговори на неке од оваквих напада. Наиме, дум Иван је тада врло
активан у свом разноврсном историјско-филозофском као и преводилачком раду. По
објављеној збирци анегдота, коју је сматрао суштином мудрости10, дум Иван тих
година завршава превод Енгелове историје Дубровника, као и своју допуну овој
књизи под називом Новија повијест Дубровника. Такође, током 1894. у листу
"Дубровник" као подлистак штампани су изводи из његове књиге Дубровачка
књижевност.
У Дубровнику је тада боравио и Лујо Војновић са својим оцем Костом
Војновићем. Млади градачки доктор права Лујо конте Војновић је по службовању у
Сплиту и Трсту стигао у Дубровник, у којем jе две наредне године (1894-1896) водио
адвокатску канцеларију. Поред тога, његово име, уз чувено презиме, већ је било
познато и поред псеудонимом потписаног текста Српско-хрватско питање у
Далмацији, који је крајем осамдесетих година изазвао бурну реакцију у јавности. Он
је имао доста утицаја, како се сматра, на новоосновани дубровачки лист
"Дубровник", тако да се разговарало и о његовом постављењу за уредника, које је
Војновић био изазван да оповргне11. Међутим, као адвокат заступао је лист
8 Св. Сава, "Дубровник", 1896/3.
9 Туторски списи, 1893. Архив СПЦ у Дубровнику.
10 Анекдоти и различите мудре изреке, Дубровник 1893.
11 "Nije istina da mi je ponuđeno uredništvo Dubrovnika", пише Војновић у обраћању "Народном
листу", које је пренео "Дубровник" (1894, 13).
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„Дубровник“ у свом, како је сам касније рекао, првом и последњем политичком
процесу12.
Лујо тада започиње и своја архивска истраживања, како и сам тврди између
осталог у предговору другој књизи Дубровник и Османско Царство, чији је први том
штампан у Београду, у Српској краљевској академији 1898. Он је врло активан и у
друштвеном и културном животу Града: тако у име Народне штионице држи
посмртно слово дубровачком песнику, преводиоцу и филозофу Антуну Казалију13,
док у листу "Дубровник" објављује текст поводом смрти Фрање Рачког14. За
Гундулићеву годишњицу саставио је свој Вођ кроз Дубровник и околна мјеста, који је
затим прерађивао у Историјску шетњу по Дубровнику, а са сестром је учествовао и у
извођењу Ивовог Гундулићевог сна на самој свечаности, 25. јуна 1893. То му нису
били једини кораци у аматерском позоришту – глумио је пред надвојводом Карлом
при његовој посети 1894, у Бондином театру у комаду Моцарт на Двору царице
Марије Терезије.
Шта је могла бити тема разговора тројице угледних гостију Ника Бошковића,
по смрти брата Божа незваничног вође српске православне заједнице у Дубровнику?
Пригодно се могло разговарати о светосављу и православљу у
негостољубивој, по том питању, старој и несталој Републици. Дум Иво Стојановић
имао је о томе одређено мишљење, које је управо тада и исписивао у својим
најзначајнијим историјским делима.
Дум Иван на нетолерантност старих власти према православљу гледа као
дубровачки историчар, налазећи оправдање у државничким разлозима: "Кад која
влада узме једну вјеру као своју особну карактеристику, изговара можда баш и тада,
о Св. Сави 1894, својим карактеристичним начином, као да скандира, што сведоче
савременици, дум Иван, друге владе и народи у име реакције постају несношљиви
према њој, а то ради политике"15... Уз то треба додати да су се све владе у Европи,
како нас повјест учи, истом су се заметле, присвојиле римске црквене каноне као
темељне параграфе у својијем законицима. Ко би гријешио против цркви, гријешио
би и против влади"16.
Значај католичанства за Дубровник Стојановић сматра пресудним: "Вјера
дакле римо-католичка била је морална сила дубровачке републике. По формама ове
вјере разви се образованост, књижевност, умјетност, обртност и трговина
дубровачка"17.
Лујо Војновић, као најмлађи, тада је и формирао свој став по овом питању.
Тај став он није мењао током читавог дугог и обимног историјског рада.
Он је, такође, опстанак и стабилно стање Републике везивао за одржање
католичке искључивости на територији Дубровника: Било је заиста опозиције
црквених лица, нарочито језувита, који у другој половини XVI вијека бијаху ширили
по дубровачким домовима религиозну интолеранцију. Али прави и може се рећи
главни разлог те опозиције чисте је политичке природе. Православни елеменат, који
би се користио својим црквама, није се састојао из дубровачких него из турских
12 Надежда Андрић, Разговор Бранимира Ћосића са Лујом Војновићем, "Прилози за
књижевност, језик, историју и фолклор", LIII-LIV, 1987-8.
13 "Дубровник", 1894, 4.
14 "Дубровник", 1894, 8.
15 Ivan kan. Stojanović, Dubrovačka književnost, Dubrovnik 1900, 72.
16 Исто, 73.
17 Исто, 74.
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поданика. И без тога је долазило доста таквих елемената у Град. Онако би их било
много више, и осим свих осталих искушења, било би се придружило још и друго
много теже: сукоб држављанства, интервенција цариградске најопасније врсте. Ово је
главни разлог држања на самој дубровачкој територији и држања исте владе на
територији "Турске Европе", пише Војновић на самом свог живота и рада у својој
Историји Дубровачке Републике, али сасвим сигурно тако говори на тој светосавској
забави 1894.
Он, иако син врло религиозног историчара дубровачке цркве, првенствено
види историјску улогу цркве, па и питање забране друге вере и конфесије на
територији Републике разматра са историјских, државничких разлога, не доводећи у
питање блискост Дубровчана са православнима: "Нема никаква противречја у
одбијању дубровачке владе да дозволи на својој територији богомољу за вјернике
источне цркве и понуде те исте владе у XIV вијеку српским кнезовима да "си граде
цркав" по вољи. Ово потоње бијаше изражај вјерске толеранције и једнокрвне
симпатије, а оно прво посљедица је турске поплаве на Балкану, која је све из основа
измијенила"18.
У складу са овим је и његов приказ покрштавања православних. Уз примедбу
да се "још и сада могу видјети по стоњској територији рушевине старих цркава,
којима бијаше посут онај одломак српске државе" он тврди: "Народ не разумијевше
догматске формуле", наставља он о фрањевачкој акцији на Стону, "он је видио само
пластичну разлику између двије цркве. Обред је за њега био све. Није било лако
заменити иконостас нагим олтаром, ни Христове иконе са скулптованим
Распећем..."19.
Епископ Никанор је, међутим, врло строг према том питању. Можебити да је
свечарска атмосфера ублажила његову реакцију на ову тему, али он је имао сасвим
одрешито мишљење о прогону православаца у Дубровнику. "За бедне православне
Србе беше страх и ужас у Дубровнику", могао је да примети епископ Никанор, како
је касније и писао. "Они се нису смели показати ни да су живи, а толи да имају своје
свештенике, а цркве су им све били отели и неке порушили, а важније обратили у
римокатоличке. Своје мртве су ноћу сахрањивали без свештеника. Ну кад-тад су
доводили ноћу свештеника у најсклонитија места из Херцеговине, те је овај у једној
кући тајно кршћавао децу, исповедао, причешћивао и молитве им читао..."20 Епископ
наводи и изворе за ова своја тврђења: "Старице и старци дубровачки и данас о томе
причају и казују путове којима су доводили свештенике, и куће где су се састајали на
молитву, кад им свештеник дође. То никада није било у граду већ у предграђима..."21
То је, наравно, примећује Ружичић, било тако до 1800. године, када се стање
променило.
Епископ, међутим, сасвим супротно тумачи савремено стање Дубровника.
Шетајући од Пила ка Бонинову, он запажа и куће тадашњих православних Срба у
Дубровнику, приказујући их готово као источњачку идилу: "Између ових вила
нарочито обраћају пажњу посматрача богато озидане и украшене виле гг. Бошковића,
дубровачког милиунара, Ђорђа Грекавца и Браворчевића великих трговаца (сва су
три православни Срби из кршне Херцеговине). Вила г. Бошковића прави је
краљевски дворац – замак. У њезином се врту може наћи у по зиме као у сред лета
18 L. Vojnović, Istorija Dubrovačke Republike, Beograd 2006.
19 Л. Војновић, Дубровник и Османско Царство, II, рукопис.
20 Никанор Ружичић, Дубровник у прошлости и садашњости, Ниш 1907, 118.
21 Исто.
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сваковрсна цвећа, лимунова и поморанџи. Нарочито је за сваку похвалу птичињак, у
коме се находе разноврсне певачице..."22
У једном питању, које је могло доћи на ред после помало заоштрених тонова
у говору госта, а уз жовијалност којом је већ овладао потоњи дипломата, Лујо конте
Војновић, сва су се три говорника могла сагласити, а то је уверење да је Дубровник
историјски део српских земаља. То је била теза коју је дум Иван не само заступао
него и која је на известан начин држала на окупу читаво његово разнолико дело23. Са
тим ставом је дум Иван и започињао сва своја излагања: "Сви слависти уче ex
cathedra да је пук дубровачки словјенско-српског племена"24, говорио је, између
осталог, Стојановић.
Као одређено полазиште ова мисао се налази и у делу Луја Војновића.
"Истина је оно што смо рекли и понављамо", пише Лујо у својој другој књизи
Дубровник и Османско Царство, "да је читава територија око града Дубровника од
давнина сачињавала саставни дио српских земаља, било српске државе, дјелимично
уједињене до Немањића, било великих српских феудалаца, тако да кад се дубље
загледају ствари, Дубровник је био некаква enklave Србије, град окружен са свих
страна политички српским земљама"25.
Он се у свом сумарном раду Историја Дубровачке Републике чак и пита: "До
сада ни с које стране није се обратила довољна пажња на значајан факат да се
суверенство српске државе протезало раније на цијели териториј и на сва острва која
су окруживала Дубровник и његову непосредну околицу. Из овог факта требало би
подврћи новој ревизији читаву српску историју Средњега вијека. Напротив, историци
се задовољавају наглим констатовањем да су овај и онај дио земљишта, ово и оно
острво припадали српској круни и не знамо ни од када, и да их је ова круна
поклонила односно предала дубровачкој општини на трајан закуп"26.
Лујо Војновић у овом смислу излаже своју тезу, која се налази и код Меда
Пуцића, о необичној историјској повезаности Србије и Дубровника, која се испољава
у својеврсној узајамној историјској компензацији насталој при великим променама
статуса обеју држава. Као што се Дубровник подигао када је Србија пала на Косову,
тако је и Србија ускрснула када је Дубровник своје кључеве предао Наполеону.
"Политички те двије земље нијесу више равне. Али филозофски и историјски уснула
Република још увек пробуђелој Краљевини говори као онај који влас има"27. Током
времена Лујо је променио тај став, пошто га је стварност оповргла, али тиме није
умањио своју веру у могућу плодотворност и племенитост ове везе.
Однос према словенском, тј. српском и православном, био је такође близак у
размишљању и вероватно тадашњем разговору ове двојице Срба католика. Дум Иван
је, наиме, у савременом православном свету видео изражену народну бистрину и
22 Исто, 66.
23 У савременој хрватској историографији заступљена су мишљења да је дум Иван Стојановић
систематизирао правац погледа на дубровачку прошлост који су прихватили и Лујо и Иво
Војновић. Мишљења смо да је овакав основни став раније постављен (Ivo Banac, Struktura
konzervativne utopije braće Vojnović, у: "Radovi međunarodnog simpozijuma o djelu Iva
Vojnovića", priredio F. Čale, Zagreb 1981, 19-49). Сам дум Иван је као свог ментора наводио у
више наврата Ника Великог Пуцића, а не сме се занемарити ни утицај, па и кроз писано дело,
Меда Пуцића.
24 Dum Ivan Stojanović, Najnovija povijest Dubrovnika, Цетиње 1998, 268.
25 Л. Војновић, Дубровник и Османско Царство, II, рукопис.
26 L. Vojnović, Istorija Dubrovačke Republike...
27 L. Vojnović, Istorija Dubrovačke Republike....
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мудрост и уживао у неретким тренуцима сусрета са људима из народа током својих
шетњи по дубровачком залеђу. Стваралаштво православних, па и оних из највиших
црквених као и литерарних и историографских редова, дум Иван Стојановић истицао
је у својим штампаним делима па, вероватно, и у овом разговору. Најизразитији
пример за то је потоњи митрополит Ђорђе Николајевић, коме је Стојановић одао
признање не само као уреднику "Српско-далматинског магазина" него и као првом
раднику у дубровачком архиву, док је дело Петра Петровића Његоша, у време када
он као личност није био популаран у Дубровнику, изузетно ценио28.
Лујо Војновић је пак указивао на изузетан спој словенске душевности и
духовности и западњачке разумности и образовања. "...Нас је природа поставила баш
на граници два света да са западњачким оружјем а словенским осећањем и
пространошћу хоризонта бранимо заједничке и, рецимо реч, хришћанске
цивилизације", говорио је Лујо српском писцу Бранимиру Ћосићу двадесетих година
у Паризу29, како је могао говорити и у Дубровнику крајем века.
Идеал старог Дубровника сигурно је била следећа тема, на којој се грејала
душа старог каноника, као и ватреног младог историчара, а која је све више пленила
пажњу и симпатије и придошлог православног епископа. Познато је да је дум Иван,
ван свих важећих правила, и своја дела конципирао и поделио на поглаваља према
његовом и схватању тадашњег цвета дубровачког племства и интелигенције о славној
прошлости и тужној садашњости Дубровника. Стојановић је у опису савременог
стања ишао у натурални сарказам, што сведочи, врло уочљиво, и његова подела
најновије историје Дубровника: "Историју пада и распад Дубровника", пише
Стојановић баш у то време, "раздијелићемо у три епохе; прво: пад и смрт
Дубровника; друго: биће тога моралнога тијела мртва иза смрти и његов укоп; трећа
је епоха данас, кад се сасвијем распаде и почиње смрад"30.
Војновићева туга за старим Дубровником преливала се из сваког његовог ма
како историјског и правничко-стручног дела, дајући аргументе његовим критичарима
за оспоравање научног приступа овим темама.
Тиме се очигледно неповратно „заразио“ и епископ Никанор. Он је врло
добро упознао историју старог Дубровника, и то страсно се бавећи прошлошћу
Републике на основу штампаних и архивских извора. Међутим, и поред тог
познавања и устројства старе републике, Ружичић није показао никакво разумевање
за њену дипломатију и способност опстанка, односно није уочио суштину њене
дуговековности и посебности.
И тада, у већ развијеном разговору, долази се до вечне и кобне, неразрешиве
теме – пропасти Дубровника.
Разлог за пропаст Дубровника Стојановић види у одређеној "потиштености
бића" код неке властеле. "Дубровник, добри старац, изнемогао послије 15 вијекова
живота и оригиналне властите уљуђености", сликовито препричава дум Иван запис
из једног рукописа, чиме и потврђује тачност свога мишљења, "и послије четири
године извањске безбједности и тридесет добростања, породи у то доба из свога
тијела вас отров раскоши, мекопутности и узајамичне зависти. Цио народ и већи дио
властеле, изгубивши дух републикански, нађоше се вољни да приме мирном
28 И. Арсић, Дубровачка књижевност дум Ивана Стојановића – историја књижевности,
мемоари, биографија, анегдота, "Научни састанак слависта у Вукове дане", 33/2, Београд
2004, 123-124.
29 Разговор Бранимира Ћосића са Лујом Војновићем..., 14.
30 Uvod у: Dum Ivan Stojanović, Najnovija povijest Dubrovnika... 185.

323

сусталости, а њеки и с насладом, туђа владара"31.
Иако историчар, Лујо Војновић је био и превише личан, па и иделиста по
овом питању. Детињство у кући мајчиних родитеља, угледног дубровачког трговца и
љубитеља науке и књижевности Луја Сераљи и његове жене из дубровачке породице
Ђивановића, у сенци не само породичне капеле него и вечних прича о времену
Републике, оставили су неизбрисив траг на душу потоњег историчара32. Узроци пада
Дубровника нису, сматра Лујо, у историјској нужности проузрокованој европским
токовима, већ у одређеном замору, нераду, песимизму и неморалу који је захватио
властеоске кругове. Доколичарење је дошло главе патрицијату, сматра овај
дубровачки историчар.
Разлоге за опадање и коначну пропаст славног словенског Дубровника
епископ Никанор налази тамо где и Војновић и Стојановић, у самим његовим
становницима: "Они своје племићске и господске главе сами и без протеста метнуше
у ропски јарам, а своје беле и нежне руке у глазе рукавицама ставише у грубе и тешке
ланце француске! И ово све они учинише зато што у њима беше изумрло не само
јунаштво, него и понос и част људска"33. А све је, према Ружичићевом схватању,
изазвано одступањем Дубровника од првобитне његове суштине: "Да су Дубровчани
остали верни својој прађедовској вери и чврсти у својој народности, они би, зацело,
при крају 18. века морали показати више пожртвовања за слободу и независност",
тврди он, па наставља: "сви би тада могли, поред многих других, угасити онај вулкан
ненаситог грамжења и самовлашћа француске државе, која беше загрозила тада целој
Европи својим оружјем и ропским ланцима"34.
Велика туга за прошлим временима превладавала је, сасвим вероватно, и
овим разговором, као што је уткана у сва дела тадашњих саговорника. Ништа
необично што је она обузела и госта, епископа Никанора Ружичића, којем је то био и
први прави сусрет са старим Дубровником. Први али страсни и потресни. Можда је и
то разлог што је епископ Никанор готово љутито и очајнички, али свакако врло
ригидно тражио разлог пропасти таквог идеалног старог света у западно-латинскокатоличком утицају.
Шта је могло ублажити горчину сумирања савременог стања Дубровника?
Разговор о релативно лакшим темама, књижевности, на пример. Али и тада се морало
стићи до теме замирања старе дубровачке књижевности.
Лујо Војновић није посебно ценио стару дубровачку књижевност. Конкретно
мишљење изнео је у својим делима, где је овој страни духовног лика старог
Дубровчанина супротстављао његову мудрост и окретност у политичким,
државничким и трговачким пословима. "Одмах ћемо рећи да је дубровачка поезија
дилетантска", одређен је Војновић. "У дугом низу дубровачких стихотвораца
налазимо огромну већину властеле. Они избјегаваху непријатности једног живота
испуњеног свакдашњим борбама против спољашњег душманина и бичева природе, а
ипак у суштини монотоног, због многојвековних понављања истих покрета. Поезија
је у Дубровнику заклон и разонода"35. О драмској књижевности Дубровника има
слично мишљење. "Драме су им класичка вјежбања, без иједне речи која би искочила
31 Najnovija povijest Dubrovnika, 186.
32 Спомени о брату од Луја Војновића у: Пјесме, приповијетке, Сабрана дјела Ива Војновића,
књига 1, Београд 1939, XVI-XVII.
33 Н. Ружичић, Дубровник у прошлости..., 51.
34 Исто, 42.
35 Л. Војновић, Историја Дубровачке Републике..., 183.
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из срца. Оне су могле никнути посвуда, тако су удаљене од рођене земље"36, пише
Војновић и примећује јак утицај италијанске књижевности, али оне друго и
трећеразредне. За највеће је ипак имао слуха, издвајајући Гундулића и Држића
И овакав свој став Лујо може да дугује дум Ивану Стојановићу. Његова
књига названа Дубровачка књижевност намучила је књижевне историчаре у
покушају ближег тумачења. Најодређенија дефиниција била је да она представља
белешке из књижевне прошлости Дубровника, и то се односило на корпус
књижевности - како је раније посматрана – у виду целокупног разноврсног писаног
стваралаштва. Наиме, од обимне књиге, Стојановић је тек њен мањи део посветио
старим дубровачким писцима, у сумарном прегледу њихових биографија и дела. То
све би, евентуално, могло да упућује на мали значај који је овој литератури
посвећивао дум Иван.
Епископ Никанор се надовезао и радикализовао оваква размишљања: разлог
пропасти Републике он види у "малаксалости" која је дошла са западњачким
образовањем и обрасцима литературе који су са њим усвојени. Он као разлог за овај
свој закључак наводи и мишљење "младог научника Србина католика" који каже да је
књижевност "дело господске доколице и умова ослабелих у државним бригама"37,
што неодољиво подсећа на речи Луја Војновића.
Оно што је остало јесте сам град као напуштена кулиса, жалостан је
закључак до кога су могли доћи тројица саговорника у разговору на Св. Саву 1894. у
Дубровнику. Опис града и околинe била је страст Луја Војновића, којој није одолео
нити у једној од својих књига са темом Дубровника. Овоме је подлегао и Никанор.
Прецизан опис града и околних места који је он сачинио у својој књизи довољно је
речит да прикаже изненадну везаност коју је Ружичић осетио према Дубровнику.
Био је то, сасвим извесно, разговор тројице заљубљеника у Дубровник:
једног који је носио тешку бол за временима испод Републике, другог који је
френетичку наклоност према Граду стекао у својој дубровачкој породици, и трећег
кога је Град освојио на први поглед. Сваки од њих туговао је за прошлим временима,
који нити један није доживео и сваки им је тражио не само разлог нестанка него и
бледе трагове који су још увек опстајали.
По виђењу у Дубровнику гости су се разишли: Лујо Војновић је започео
своју политичку и дипломатску каријеру. На позив Валтазара Богишића већ 1895.
Лујо одлази на Цетиње где најпре обавља послове личног секретара књаза Николе, да
би затим био постављен за црногорског министра правде, на чијем положају је био
све до 1903. године. То је био почетак његовог пута по балканским и европским
престоницама, пута који је пратио низ историјских и литерарних дела са основном
темом – стари Дубровник.
У Дубровнику је остао дум Иван Стојановић, перјаница и стожерна личност
Срба католика, а посебно Српске дубровачке академске омладине. Она је
објављивањем једног његовог дела, књиге Дубровачка књижевност, на прелазу из
века у век, 1900. године, хтела да објави и своје постојање. Симболика трагичне
ситуације да је дум Иван умро непосредно пред велику свечаност, упућује и на
неостваривање и потпуно расипање и повлачење ове најављене асоцијације38.

36 Исто, 190.
37 Н. Ружичић, Дубровник у прошлости..., 133.
38 П. Поповић, Дум Иван Стојановић, Сабрана дела Павла Поповића, књ. IV, Дубровачке
студије, приредила Злата Бојовић, Београд 2000 422.
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Епископ Никанор Ружичић је пак у два-три наврата био гост Дубровника. По
његовом запису из 1907, тај Божић је дочекао у Граду, а претходно је такође био у
Дубровнику. Те 1907. године је, по повратку из Дубровника, најпре написао кратак
текст у виду обраћања верницима у Саборној цркви у Нишу, штампан самостално и у
оквиру његових сабраних списа39, а потом и обимну књигу Дубровник у прошлости и
садашњости.
Књигу је послао у Дубровник, са посветом, и својим непосредним
домаћинима Теодори Тони Бошковић, удовици Божа Бошковића, угледној
председници Задруге Српкиња Дубровкиња, јединој преосталој од знамените
породице. Наиме, по обезбеђењу нових просторија за "Слогу", по Светом Сави и
прослави у Старом театру, средином 1896, Нико Бошковић је умро. За собом је сем
братове задужбине оставио новац и завештање и за више својих задужбина40. За
спровођење његовог тестамента наследници, сестричина Милева Константиновић
ангажовала је, преко свог пуномоћника др Влаха Матијевића, адвоката Коста
Војновића. Тако се, без непосредних потомака, угасила и ова православна и
благородна дубровачка породица.
Епископ Ружичић првенствено није имао намеру да се бави Дубровником у
својим бројним историографским и теолошким радовима. Наиме, у предговору књизи
Дубровник у прошлости и садашњости он признаје да то писање по његовој
"професији не спада умногоме у ред" његових дотадашњих студија. Али,
специфичност положаја града у историји, али и у њему савременом свету на то га је
побудила, уз жељу да недовољно упућене, како каже, упозна са Дубровником.
Међутим, без обзира на овакво ограђивање, епископ Никодим се свакако овог посла
латио добро припремљен. Током боравка у Граду проучавао је многа дела,
пергаменте, хрисовуље, декрете и осталу архивску грађу, прочитао неколико
историјских монографија, а такође су му позната и нека од тада актуалних дела, која
се баве дубровачком историјом: Споменици српски Меда Пуцића, Историја српског
народа Мајковљева. Енгелову Повијест Дубровника, коју је допунио дум Иван
Стојановић, а на коју се на овим страницама неретко позива, Ружичић је видео и пре
њеног штампања, или као рукопис или као прилог у листу "Дубровник". Њему су
такође врло познати и радови из тадашње научне периодике, које и наводи у уводном
тексту.
Књига Дубровник у прошлости и садашњости конципирана је, у складу са
својим поднасловом, у два дела: Историјско-географски и статистички преглед и
Археолошки преглед.
Постанак Дубровника, његово ширење, односи са суседним српским
владарима, променљиве власти до турске које је ова слободна република начелно
признавала, а затим период до коначног пада, тема су уводних поглавља Ружичићеве
књиге. Следи потом географско-топографско представљање града и републике, као и
део о становништву, језику и вери. Ружичић такође даје преглед административне,
судске и верске власти у бившој Дубровачкој Републици. Привреда и трговина
Дубровника, као и школство, области су које је епископ Никанор такође обрадио у
овој својој монографији Дубровника. Последња два поглавља књиге имају за тему
историју православне цркве у Дубровнику, као и преглед цркава и манастира на
подручју бивше републике. Посебно је значајно Ружичићево сведочанство
39 Реч коју је говорио Преосвећени Епископ г. Никанор у Саборној цркви по повратку с пута у
Дубровник...
40 Туторски списи, 1896. Архив СПЦ у Дубровнику.
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савременог стања Дубровника, при чему је највише обратио пажњу на Српску
православну црквену заједницу.
Међутим, што се прошлости тиче, епископ Никанор је систематски и
ригидно спроводио своју идеју о погубном утицају Запада на Дубровник, утицају
западно-европског образовања, прихваћеном страном језику и строгости и
посвећености католичких редова Риму, а не матичној републици. На овај начин
Ружичић оповргава своје схватање посебности Дубровника, који вековима стоји на
прелазу Истока у Запад, чиме се и објашњава његов значај. Овакав Никаноров строг
и огорчени став према свему што је западно хришћанство и просвета донела
Дубровнику може се тумачити и његовом великом субјективном тугом за старим
идеалисаним временима и овладајућим осећајем немоћи пред свршеним чином некад
славног Дубровника.
У тој немоћи он је ипак видео бољу ситуацију у савременом Дубровнику,
посебно међу обичним Дубровчанима: "Сви су веома озбиљни и уздржљиви у свему.
Одати су свом послу и добро пазе своје радње и занате... Свету цркву частвују и диче
се њоме... Радо сви воде децу и уче их Богу се молити. У овом се последници свију
вероисповести, тако рећи, надмећу једни пред другима. У храмовима и молитвама
јачају патриотизам, усавршавају душу у врлинама, а кроз њих чувају до дивљења
лепе српске обичаје..."41 Једино што примећује као истакнуто је: "мало више поноса
властелинскога", али и за то има оправдања: "као што то и доликује приморским
горштацима и дивним српским потомцима"42.
Књига епископа Никанора Ружичића Дубровник у прошлости и садашњости
плод је свога времена, које се могло, између осталог, испољити и у мишљењима
његових могућих саговорника у Дубровнику крајем деветнаестог и почетком новог
века. Њене ограничености и круте усмерености резултат су, такође, ауторове личне
очараности славном али и идеалисаном прошлошћу Дубровника.

41 Реч коју је говорио Преосвећени Епископ г. Никанор..., 6-7.
42 Исто, 8.
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Irena Arsić
STOJANOVIĆ, VOJNOVIĆ AND RUŽIČIĆ
ON ST. SAVA DAY IN DUBROVNIK IN 1894
In the last decade of the nineteenth century, in Dubrovnik, there was a meeting of
Niš Archbishop, historian of the church and canonist Nikanor Ružičić, Dubrovnik writer,
historian and philosopher, Rev. Ivan Stojanović, and historian, writer, and diplomat Lujo
Vojnović, within the festivity held on St. Sava Day on the premises of the association
“Sava” headed by Niko Bošković, merchant, landowner, and benefactor. This text attempts
to discuss what they could have talked about, having in mind their printed works in which
positions on the past and present of Dubrovnik were given.
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Велибор Џомић
Подгорица - Црна Гора

УСТАВ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ ИЗ 1903. ГОДИНЕ И
КОНКОРДАТ СА СВЕТОМ СТОЛИЦОМ ИЗ 1914. ГОДИНЕ
Апстракт: Након увода у коме се износе државно-правне прилике након
тзв. Мајског преврата 1903. године, у раду се говори о изради и начину доношења
новог Устава Краљевине Србије до кога се, са малим изменама, дошло рецепцијом
Устава Краљевине Србије од 1888. године. Посматра се и упоређује правни положај
православне и римокатоличке вероисповести у Србији за време важења Устава од
1903. године. Док су за вернике и јерархију православне вероисповести остале на
снази одредбе ''обреновићевског'' Закона о црквеним властима Источно-Православне
Цркве од 1890. године, дотле правни положај римокатолика у Србији није био
регулисан све до 1914. године, када је Краљевина Србија закључила уговор
(конкордат) са Светом столицом. На тај начин уведена је неравноправност у
правном приступу пошто је правни положај православне вере као државне вере
решен законом као изразом суверене воље државе, а правни положај римокатоличке
вере уговором као сагласношћу воља.
Кључне речи: Мајски преврат, устав, народно представништво, закон,
конкордат, ратификација, духовни протекторат, неравноправност.
Устав Краљевине Србије из 1903. године представља последњи устав Србије
као самосталне државе. Након тзв. Мајског преврата и убиства краља Александра и
краљице Драге, привремена влада сазвала је законодавна тела - Народну скупштину и
Сенат - које је краљ Александар распустио 24. марта 1903. године. Народно
представништво је 2. јуна 1903. године донело одлуку да се врати на снагу Устав
Србије из 1888. године, али је образован и један скупштински одбор коме је стављено
у задатак да, због новонасталих прилика, изврши извесне измене и допуне овог
устава. Народно представништво је 4. јуна 1903. године усвојило редиговани текст
Устава из 1888. године. Пре тога, 2. јуна 1903. године, Народно представништво је
изабрало Петра Карађорђевића за краља. "Устав од 1903. године био је једини yстав
Србије у чијем доношењу није учествовао владар; само на њему није било владаревог
потписа".1 Устав из 1903. године с обзиром да је "донесен после убиства краља
Александра Обреновића може се сматрати револуционарним уставом".2
"Устав од 1903. године има потпуно исту структуру као и Устав од 1888.
године, са његових петнаест делова; осим тога, сваки поједини члан у оба устава
нормира иста питања, уз неке измене и допуне у погледу садржине. Устав од 1903.
1 М. Павловић: "Српска правна историја", издање Надежде Павловић, Крагујевац 2005. г., стр.
508.
2 Ј. Продановић: "Уставни развитак и уставне борбе у Србији", Издавачко и књижарско
предузеће Геца Кон. Д., Београд 1936. г., стр. 430.
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године има један члан мање од онога од 1888. године због тога што је испуштен члан
82, који је општинама Добрињи и Такову давао право на по једног народног
посланика, што је сада, после смене династија на власти, постало анахроно".3
С обзиром на чињеницу да су се "важније разлике између Устава од 1903.
године и Устава од 1888. године односиле углавном на Народну скупштину и
краљева овлашћења"4, уставне норме о државној вери, слободи вероисповести,
уставном статусу Цркве и других признатих вероисповести које су садржане у
Уставу из 1888. године нису биле предмет измена и допуна у Уставу из 1903. године
па су остале непромењене.
Важну новину представља укидање Сената будући да он није постојао у
одредбама Устава из 1888. године тако да су архиепископ београдски, епископ
нишки и свештенство били искључени из рада законодавног тела што сматрамо
сасвим оправданим и прихватљивим.
У време доношења и током свих година примене Устава из 1903. године и
даље је био на снази Закон о црквеним властима из 1890. године иако је "под
утицајем новог закона објављеног у Русији године 1906. тражена реформа и у нашој
Цркви. Идуће године израђен је и пројекат. Око пројекта рађено је највише 1910.
године. Нарочито је свештенство било активно у борби за промену закона. Оно је
преко свога удружења давало сугестије и примедбе".5
Пошто у уставним решењима свих устава Кнежевине и Краљевине Србије
нема битних одступања приликом третирања статуса Српске Православне Цркве и
других признатих цркава и верских заједница, јасно се уочава да се њихов уставни
статус суштински није мењао без обзира на различите приступе које су према
уставима имали учесници у времену доношења различитих устава. Уставне норме о
Цркви углавном су преписиване са мањим или стилским корекцијама, а о томе не
сведоче само нормативни делови устава него и сви нацрти устава у разним
историјским тренуцима.
Веома је важно напоменути да је 24. августа 1914. године, дакле у време
важења Устава из 1903. године, донет Закон о конкордату6 између Србије и Свете
столице у Риму којим је регулисан правни положај припадника римокатоличке
вероисповести у Краљевини Србији. Питање решавања правног статуса припадника
римокатоличке вероисповести у Србији имало је богату и веома компликовану
предисторију. Римокатоличкој цркви је подручје Србије било важно не само ради
решавања питања стварања римокатоличке црквене организације за потребе њихових
верника који су, у време Берлинског конгреса, чинили 0,31% од укупног броја
становника него и ради ширења своје мисије која се налазила у надлежности
римокатоличке Конгрегације за пропаганду вере. "Први план о католичкој акцији на
Балкану ("Пројекат једног словенског друштва") израдила је 1843. године пољска
емиграција. Основни задатак био је да се уз помоћ римокатоличког реда лазариста
шири католицизам у европској Турској".7 У том плану предвиђено је да се у Београду
3 М. Јовичић: "Лексикон српске уставности 1804.-1918.", ИП "Филип Вишњић", Београд 1999.
г., стр. 312.
4 М. Павловић, нав. дело, стр. 508.
5 Љ. Дурковић-Јакшић: "Развитак основног црквеног закона у Шумадији у првој половини XIX
века (1804-1847)", "Гласник СПЦ", Београд 1947. г., стр. 27.
6 Лат. concordatum - споразум, нагодба; у датом случају споразум између папе и једне државне
власти о односима и правима Римокатоличке цркве у тој држави.
7 М. Петровић: "Конкордатско питање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца", "Intermex",
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"оснује католичка црква, не због њихове склоности ка католицизму, јер су они
ватрени шизматици, него због наклоности према Француској".8 Државној власти
Србије је, након Париског уговора о миру 1856. године и Берлинског конгреса 1878.
године, стављено у дужност да свим грађанима обезбеди поштовање слободе
вероисповести. И пре тога, с обзиром да су римокатолички верници у Отоманској
империји били под духовном надлежношћу Аустрије, 1851. године је, без
консултација и сагласности са турским и српским властима, на дужност католичког
администратора у Србији постављен ђаковачки бискуп Јосип Јурај Штросмајер. Ни
државним властима Србије превасходни циљ није био обезбеђивање поштовања
слободе вероисповести кроз омогућавање настанка римокатоличке црквене
организације, него је циљ био онемогућавање утицаја Аустро-Угарске на унутрашња
питања Србије кроз старање о римокатоличким верницима услед непостојања
црквене организације. Резултат тога је и Закон о конкордату од 24. августа 1914.
године.
Међутим, постоји још један разлог за доношење овог закона. Он се налази у
бурним догађајима након убиства аустријског принца Фердинанда у јуну 1914.
године у Сарајеву и почетка Првог светског рата. Доношење таквог закона имало је и
међународну димензију.
Закон о конкордату између Србије и Свете столице из 1914. године сачињен
је по узору на конкордат између Црне Горе и Свете столице из августа 1886. године.
Веома је кратак и садржи свега 22 члана који нису подељени у одељке. Закон о
конкордату почиње преамбулом у којој се истиче да су се "у име Свете тројице" краљ
Петар и папа Пије X "у намери да заштите интересе католика у Краљевини Србији"
одлучили да преко својих пуномоћника Миленка Р. Веснића, изванредног посланика
и опуномоћеног министра у Француској и Белгији, и кардинала Rafaela Merry del Val,
државног секретара, закључе конкордат.
Конкордатом је предвиђено да ће се "римокатоличка апостолска
вероисповест вршити слободно и јавно у Краљевини Србији"9 и да се за ту потребу
"у Краљевини Србији оснива једна црквена покрајина, која се састоји из
Архиепископије Београдске са седиштем у престоници, чија област обухвата границе
Србије пре уговора о миру Лондонског и Букурешког од године 1913. - и суфраганске
Скопске епископије, са седиштем у Скопљу, која обухвата новоослобођене крајеве прелазећи из надлежности Верске Пропаганде у редовно стање".10 За позицију
апсолутног државног суверенитета Србије, како су то многи тумачили, веома је био
важан члан којим је прописано да ће двојица именованих римокатоличких
великодостојника, који су под својом духовном надлежношћу имали све припаднике
римокатоличке вероисповести, "зависити у црквеним пословима непосредно и
искључиво од Свете столице"11, што је, конкретно, значило прекид дотадашњег
аустроугарског духовног патроната над римокатолицима у Србији.
Право именовања двојице римокатоличких великодостојника припадало је
Београд 1997. г., стр. 67.
8 Љ. Дурковић-Јакшић: "Србија и Ватикан 1804-1918.", Српске православне епархије Жичка и
Шумадијска, Краљево, Крагујевац 1990. г., стр. 67.
9 Чл. 1. Закона о конкордату између Србије и Свете столице у Риму, објављен у Збирци закона
протумачених и објашњених одлукама Државног Савета, Касационога Суда итд. у редакцији
Гојка Никетића, Издавачка књижница Геце Кона, Београд 1921. г., стр. 4.
10 Исто, чл. 2, стр. 5.
11 Исто, чл. 3, стр. 5.
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римском папи, уз обавезу да пре именовања краљевској влади саопшти њихова имена
како би она испитала "има ли разлога политичке или приватне природе који би том
наименовању стајали на путу".12 Такође, двојици римокатоличких великодостојника
одређено је право на примање систематске плате са додатком из државног буџета,
као и право на пензију "у износу не мањем од државних чиновника".13 Прописана је и
обавеза да они, пре ступања на дужност, у присуству владиног изасланика полажу
"заклетву верности" српском владару. Њима је гарантована потпуна слобода у
вршењу црквене службе и у управи својих епархија, а у том раду били су им
подређени сви чланови римокатоличког свештенства у свим областима њихове
верске службе. Имали су право да, у споразуму са Владом, установљавају
римокатоличке парохије и постављају парохе и од надлежног министра траже
обавештење да ли постоји каква сметња политичке или приватне природе која би
ометала постављење. Ограничење је постојало и у случају постављања на дужност
лица која нису имала српско држављанство. Таква могућност није била искључена,
али је био неопходан споразум са владом. Имали су право извођења верске наставе и
у верским и у свим државним школама. Верску наставу у државним школама
изводили су вероучитељи које су споразумно именовали надлежни римокатолички
великодостојник и надлежни министар. Терет финансирања вероучитеља у државним
школама подносила је Краљевина Србија из државног буџета. Призната је
пуноважност мешовитих бракова, а надлежност у брачним споровима у мешовитим
браковима закљученим пред римокатоличким свештеницима препуштена је
римокатоличким духовним судовима.
Одредбом из члана 16. Римокатоличка црква у Србији је добила статус
правног лица, а њени свештеници нису имали обавезу да врше јавне службе које су
противне свештеном позиву и животу.
Конкордат је потписан 24. јуна 1914. године, а Народна скупштина
Краљевине Србије га је 26. јула 1914. године на свом ванредном заседању у Нишу
ратификовала. Иако је само два дана након ратификовања овог уговора АустроУгарска објавила рат Србији, његове одредбе су одмах примењиване. То се најбоље
види из решења које је 30. јула 1914. године у Нишу донео министар просвете и
црквених дела којим је, с обзиром да је "објавом рата са Аустро-Угарском, као и
примањем конкордата са Светом столицом у Риму, римокатоличко свештенство у
нашој држави остало без плата и издржавања", одлучио да се римокатоличком
свештенству из државног буџета исплаћују плате и доходак.14
Конкордат између Србије и Свете столице, и закон који је на основу њега
донет, представља флагрантан пример увођења неравноправности између цркава и
вероисповести које је држава признавала. Међународно-правни, као и национални и
политички разлози су дефинитивно однели победу над духовним и историјским
разлозима. Неравноправност се огледала у томе што се држава у случају
законодавства о православној вери као државној вери односила на начин који је
задирао у кључне тачке функционисања унутрашњег црквеног живота почев од
наметања и примене неканонских решења у погледу председавања духовним
судовима, преко задржавања права надзора са енормним унутарцрквеним
овлашћењима министра просвете, до утицаја на избор црквеног поглавара итд. У
погледу односа према римокатоличкој вероисповести, уколико се упореде Закон о
12 Исто, чл. 4, стр. 5.
13 Исто, чл. 5, стр, 6.
14 Према наведеном делу Љ. Дурковића-Јакшића, стр. 491.
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црквеним властима (СПЦ) из 1890. године и Закон о конкордату из 1914. године,
држава се, у име својих интереса, показала посве политички и правно
непринципијелном. Закон о црквеним властима из 1890. године представља
једнострани правни акт који је држава донела "по саслушању мишљења
Архијерејског Сабора". Закон о конкордату представља новину у регулисању правног
положаја једне цркве и представља једнострани правни акт, који је донет након
узајамног споразума између државне власти и Свете столице, а не по саслушању
необавезујућег мишљења Свете столице. У преводу на српски језик тај закон би
носио назив - Закон о уговору између Србије и Свете столице. Законодавно тело није
имало право да мења одредбе уговора ни у појединостима ни у целости, јер у том
случају такве измене не би биле прихваћене од друге стране. То што такве
евентуалне измене закона не би биле прихваћене, рецимо у случају неприхватања
Закона о црквеним властима од стране представника српске Цркве, државу не би
много обавезивало, што се много пута у пракси показало у другој половини
деветнаестог века. Међутим, у случају римокатолика, уношење било каквих измена
или допуна у Закон о конкордату значило би кршење постигнутог споразума те би,
као такво, било потпуно неприхватљиво за њих и не би се, с обзиром да је
инсталирање унутрашње римокатоличке црквене организације искључиво било у
надлежности Свете столице, могло обавити. Државна власт очевидно није била кадра
да се наметне као најважнији чинилац у унутрашњим стварима римокатоличке
вероисповести као што се показала у случају државне вере. Суочена са бројним
проблемима долазећег рата, државна власт Краљевине Србије апсолутно је
поштовала све канонске прописе римокатоличке вероисповести тако да је, објективно
посматрајући и упоређујући два законска текста о две различите вероисповести у
Србији, веома тешко извући закључак да је православна вера била "државна вера", а
римокатоличка од државе "призната вера". Иако многи Закон о конкордату из 1914.
године сматрају "великом дипломатском победом Србије"15 и актом којим се "Србија
ослободила од аустроугарског протектората над римокатолицима, који је
ограничавао њен суверенитет"16, ни са правне ни са историјске тачке гледишта такве
квалификације не могу бити оправдане. На дипломатском плану, Закон о конкордату
није спречио рат који је Аустро-Угарска објавила Србији два дана након
ратификовања конкордата доношењем закона. Ни по питању суверенитета Србије
овај уговор није имао никаквог значаја, јер је "након извршеног чина међународног
признања (1878. годинe на Берлинском конгресу), Србија у двадесети век ушла као
држава са неспорном пуном независношћу и сувереношћу".17 На истом становишту
стоји и М. Јовичић тврдњом да је "фактичко стање ограничене суверености било на
Берлинском конгресу 1878. године претворено у формално признавање пуне
независности и суверености".18 С друге стране, Србија се оваквим законом одрекла
своје правне праксе када је у питању доношење закона о различитим
вероисповестима, а на темељу овога закона и неравноправности која је њиме
инсталирана, у правном систему крајем треће деценије двадесетог века јавили су се
многи и бројни проблеми. Нико од представника српске Цркве у то време није имао
15 М. Петровић, нав. дело, стр. 82.
16 Љ. Дурковић-Јакшић, нав. дело, стр. 474.
17 С. Ђорђевић: "Теорија и пракса суверености јужнословенских народа XX века", докторска
дисертација у рукопису, Правни факултет, Бања Лука 2000. г., стр. 84.
18 М. Јовичић: "Лексикон српске уставности 1804-1918.", ИП "Филип Вишњић", Београд 1999.
г., стр. 285.
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ништа против да се питање римокатолика правно уреди, али су сматрали да то, ипак,
не треба да се уреди на начин који би омогућио да држава римокатолицима подари
права која православни немају.
Србија је, након скоро седамдесет година, вођена политичким, а не правним
или религиозним разлозима поклекла пред мотивима који у регулисању правног
статуса једне цркве нису ни близу основним начелима у регулисању тих односа.
Државну власт у случају законодавства о православној вери нису интересовала
правила унутрашњег црквеног уређења као што је и те како водила рачуна о томе
када је регулисано питање правног положаја римокатолика.
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Velibor Džomić
THE 1903 CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF SERBIA AND THE
CONCORDAT WITH THE HOLY SEE OF 1914
After the introduction, in which circumstances in the state and its legal system
after the so-called May Overthrow of 1903 are discussed, the paper comments on the
development and adoption of the new Constitution of the Kingdom of Serbia, which, with
minor changes, emerged through the reception of the Constitution of Kingdom of Serbia in
1888. The text observes and compares the legal position of the Orthodox and Roman
Catholic confession in Serbia during the effectiveness of the 1903 Constitution. While the
believers and clergy of the Orthodox confession remained under the auspices of the
provisions of the Obrenović dynasty Act on the Clerical Authorities of the Eastern
Orthodox Church of 1890, the legal position of Roman Catholics in Serbia was not covered
until 1914, when the Kingdom of Serbia concluded a treaty (concordat) with the Holy See.
This introduced inequality in the legal approach since the legal position of the Orthodox
faith was covered in the act, an expression of the sovereign will of the state, while the legal
position of the Roman Catholic faith was solved by means of a contract, representing an
agreement of wills.
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Православни богословски факултет, Београд - Србија

ДРЕВНИ РУСКИ МАНАСТИРСКИ ТИПИЦИ
КАО МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КОМУНИКАТИВНОГ
ПОНАШАЊА МОНАХА
Апстракт: Рад је посвећен комплексном и системском опису
комуникативног понашања монаштва у руској говорној и социокултурној средини из
дијахронијске перспективе према ситуационом моделу дескрипције, са циљем
уочавања специфичности вербалног, невербалног комуникативног понашања и
социјалног символизма на основу грађе коју пружају манастирски типици од XI до
XVII века.
Кључне речи: Комуникативне норме, комуникативне традиције, невербално
комуникативно понашање, социјални символизам, руско монаштво, манастирски
типици.
Теоријско-методолошке основе истраживања
Под комуникативним понашањем подразумева се укупност норми1 и
традиција2 у комуникацији унутар одређеног национално-језичког колектива,
социјалне, професионалне или узрасне групе. Овај термин у изложеном значењу први
је предложио и засновао руски лингвиста Јосиф А. Стерњин у раду О понятии
коммуникативного поведения //Kommunikativ-funktionale Sprachbetrachtung. Halle,
1989, S. 279-282, разрадивши га у низу публикација (најпотпунији списак в. у:
Стернин 2000, 23-24). У међувремену је проблем системског описа комуникативног
понашања како народа, тако и појединих социјалних, узрасних и др. група и
појединаца постао предмет бројних истраживања у сфери антропоцентричне
лингвистике, контрастивне и етничке културологије, прагмалингвистике. По
методологији разрађеној у Центру за комуникативна истраживања Универзитета у
Вороњежу (Русија), у оквиру заједничког пројекта "Комуникативно понашање",
реализованог у сарадњи са Катедром за славистику Филолошког факултета у
Београду, први пут је, према параметрима задатим у схеми ситуативног модела
дескрипције, описано комуникативно понашање припадника Цркве у односу на
представнике секуларне комуникативне културе, са циљем уочавања специфичности
1 Koмуникативне норме – комуникативна правила чије је придржавање у одређеној
лингвокултурној заједници обавезно (типа: поздравити познаника, захвалити се за услугу и
сл.).
2 Комуникативне традиције – правила која немају карактер обавезности, али се од стране
већине припадника датог културног и језичког колектива поштују и сматрају пожељним (нпр.
питати старију особу за здравље, ђака за успех у школи и сл.).
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вербалног3, невербалног комуникативног понашања4 и социјалног символизма5
унутар одређених верско-социјалних група - монаштва у српској говорној и
социокултурној средини (Кончаревич 2006а, 28-54; Кончаревић 2006, 113-151) и
руских старовераца "поповаца" (Кончаревич 2006б, 97-120). У овим радовима
примењени су принципи системности и контрастности (опис укупности релевантних
параметара комуникативног понашања6 поменутих верско-социјалних група
спроводи се са узимањем у обзир секуларне, или, у случају старообредаца,
комуникативне културе већинске Цркве), затим принцип диференцирања
комуникативне норме и комуникативне праксе, принцип употребе флексибилног
метајезика (према скали процене понуђеној у: Стернин 2000, 25), и, не на последњем
месту, принцип синхронизма (сагледавају се само савремене појаве и елементи
комуникативне културе). У оба рада опис комуникативног понашања заснован је на
ситуативном моделу, уз коришћење нормативног (правила устројства манастирског
живљења, старообреднички типици и приручници) и емпиријског материјала
(опсервирање комуникативне праксе, консултовање хетерокултурних7 и
инокултурних информаната8). У овом раду намера нам је да, такође по ситуативном
моделу, проучимо комуникативно понашање монаха у руској говорној и
социокултурној средини, али из дијахронијске перспективе. Наше истраживање
базираће се на корпусу древних (средњовековних) руских манастирских типика (в.
Извори) и биће усмерено не само на идентификацију, систематизацију и анализу
комуникативних норми прихваћених у руским монашким заједницама од средине XI
до краја XVII века9.
3 Вербално комуникативно понашање – укупност норми и традиција општења везаних за
тематику и специфичности организовања комуникације у одређеним комуникативним
условима.
4 Невербално комункиативно понашање – укупност норми и традиција које одређују и
условљавају захтеве према организовању ситуације општења, физичким радњама, контакту и
положају комуниканата, невербалним средствима демонстрирања односа према саговорнику,
мимици, гестовима и позама као пратећим елементима комуникације, неопходним за њено
остваривање.
5 Социјални символизам – укупност символичких значења која се унутар одређене
лингвокултурне, социјалне, узрасне итд. заједнице приписују радњама, поступцима, појавама и
предметима.
6 Параметар комуникативног понашања – укупност истородних, једнотипских
комуникативних обележја која карактеришу комуникативно понашање припадника дате
заједнице.
7 Хетерокултурни информанти – припадници комуникативне културе која је предмет
проучавања (у поменутим радовима: монашка лица и старообредници "поповци").
8 Инокултурни информанти – припадници друге (не монашке, не старообредничке)
комуникативне културе, али добро упознати са културом која је предмет истраживања и кадри
да изрекну о њој валидне судове.
9 Период до краја XVII века традиционално се сматра периодом средњовековне руске
књижевности, уметности и културе. За потоња раздобља постоји такође низ релевантних
примарних извора, на основу којих је могуће реконструисати особености монашке
комуникативне културе, нпр.: Л. Кавелин, Монастырские столовые обиходники. Москва, 1880;
С. Курчинский, Монастырские и скитские уставы начала XX века. Москва, 2003; Правила
благоустройства монастырской жизни. Саратов, 1913; Правила благоустройства
монастырской жизни. Казань, 1910; А. И. Проволович, Сборник законов о монашествующем
духовенстве. Москва, 1897; И. Л. Чижевский, Сборник церковно-гражданских постановлений
о монашествующих и монастырях. Харьков, 1898; Взаимные должности общего
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Референтни оквир истраживања
Под типиком (од грч. τύπος – црта, вид, образац, модел, норма; τυπικός –
састављен по обрасцу) или уставом (цсл. уставъ; у руској средини до ревизије
богослужбених књига у XVII веку био је одомаћен и назив око церковное)
подразумева се зборник богословски мотивисаних, систематизованих правила
најкарактеристичнијих обележја богослужења и црквеног живота (детаљније в.
Аверинцев 1995, 25-26; Скабалланович 1994, 1-3). Као такав, он репрезентује
"вековно искуство људи искусних у духовном живљењу и служењу Богу",
представљајући "живо, прејемствено предање Церкве од апостолских времена до
данашњег дана" (Лисицын 1911, 2).
С обзиром на чињеницу да је, и поред универзалног и наднационалног
карактера хришћанства (исп. Афанасјев 2002, 21-48), свака помесна Црква имала и
има право на неговање властитих специфичности како у богослужбеном, тако и у
погледу свакидашњег благочестивог живљења (ортопраксије), наравно, под условом
да се те специфичности не нађу у колизији са општеважећим догматима и канонима,
типици неизоставно представљају и израз и одраз културе, али и амбијенталних,
географских, етнолошких и других посебности сваке конкретне заједнице и епохе у
којој су поникли. У том смислу можемо говорити, дакле, и о руском типику као
генерализацији и систематизацији норми богослужења и ортопраксије прихваћених у
руској социокултурној средини, али без узимања у обзир неких специфичних
локалних норми (прихваћених само у појединим манастирима, епархијама и сл.), и,
разуме се, без обичајних наноса, сујеверја и других "правила" понашања која не
извиру из православног учења или су настала у расколничким старообредничким
фракцијама10.
Типиком се могу нормирати правила богослужења и норме ортопраксије, па
у том смислу разликујемо литургијске и дисциплинске уставе. Неретко су текстови
оба типа обједињени у једној књизи, и у том случају по обиму доминирају они који се
тичу богослужбеног поретка. У руској теолошкој литератури највише су проучавани
богослужбени устави11, док се рад на онима дисциплинског типа, међу којима
преовладавају монашки типици, углавном сводио на приређивање издања (са
евентуалним превођењем на савремени руски језик)12.
монастырского жития. Санкт-Петербург, 1894; Устав общежительный Саровской пустыни.
Москва 1897; Правила благоустройства монашеских братств в Москве. Москва, 1868;
Сборник инструкций для духовного собора и прочих учреждений Почаевской Свято-Успенской
лавры. Почаев, 1883; Историческое описание мужскаго общежительнаго монастыря Святсго
Николая Чудотворца, что на Пешноше, с присовокуплением устава иего и чиноположения.
Москва, 1866, и др.
10 Попут, рецимо, "Сына церковного" из XVII в., ширеног у десетинама преписа, да би само
од средине XVIII до првих година XIX в. доживео више од 10 издања; најновије издање
оригиналног текста са коментарима и преводом на савремени језик датира из 1995-1996. (Сын
церковный. Москва, т. I-II, 1995-1996).
11 Исп.: А. Л. Катанский, Очерк истории литургии нашей православной церкви. СанктПетербург, 1868; А. А. Дмитриевский, Богослужение в русской церкви в первые пять веков.
Казань, 1882; И. Д. Мансветов, Церковный устав (типик), его образование и судьба в
греческой и русской церкви. Москва, 1885; А. В. Одинцов, Порядок общественного
богослужения в древней России до XVI в. Санкт-Петербург, 1881, и др.
12 Тако, неколико пута је издат устав преп. Нила Сорског, укључујући и преводе на савремени
језик, а више издања доживели су и устав преп. Јосифа Волоцког и низ "духовних завештања"

341

Историјат руских типика најтешње је везан за традиције састављања
зборника овога типа на православном Истоку. Први богослужбени типици који су се
појавили у Русији – Велике (Константинопољске) Цркве, за парохијску праксу и
примену у катедралним храмовима, и Студитски (у варијанти патријарха Алексија),
за манастирску – нашли су примену одмах након примања хришћанства 988. године
(Лисицын 1911, 33, 163). Летописни подаци о првом руском уставу датирају из 1062.
године: тај зборник правила настао је заслугом преп. Теодосија Печерског,
утемељитеља монашког општежића, негде између 1057. (када је Преподобни изабран
за игумана) и 1062, када братство из пештера прелази у новоподигнути манастир, и
по свом усмерењу представља нормативни документ ("чернеческое правило") чије
одредбе у мањој мери имају карактер руководства за вршење богослужења, тичући се
пре свега устројства унутрашњег манастирског живота – "како пети пенья
монастырская, и поклон как держати, и чтенья почитати, и стоянье в церкви, и весь
ряд церковный, на трапезе седанье, и что ясти в кыя дни, все с уставленьем"
(Лисицын 1911, 166; Булгаков 1995, II, 155-170). Теодосијев устав, који се помиње и
у житију Преподобног (Топоров 1995, 695-742), настао је под утицајем Студитског
типика, али се у њему већ запажају неке самобитне црте (нпр. диференцирање мале и
велике схиме, које код Теодора Студита није присутно – исп. Булгаков 1995, II, 157).
У XIV и XV веку, када долази до готово посвемашње замене овог типика
Јерусалимским, у Русији долази и до оживљавања интересовања за оригинално
стваралаштво на овом плану, чему је понајвише допринео митрополит московски
Кипријан. У мноштву рукописа из тога доба литургичари и канонисти издвајају
између 4 и 6 редакција руског богослужбеног типика (детаљније в. Мансветов 1885,
271), међу којима најистакнутије место заузима "Око церковное" (1401.) преп.
Атанасија Висоцког, ученика преп. Сергија Радоњешког и сарадника митрополита
Кипријана (в. Мансветов 1885, 276-280). Овај устав, са низом унетих специфично
руских литургичких елемената, означио је крупан корак у преради грчког типика на
руском тлу, а снажан стимулус даљем постепеном конституисању оригиналног
руског богослужбеног устава пружиће "Окозрительный устав" архиепископа
новгородског Генадија (крај XV - почетак XVI в.), настао прерадом јерусалимског
типика (Даниленко 1990, 36). Током XVI и XVII века у типицима већ претежу одлике
богослужења прихваћене у руској средини, преузете из одлука и уредаба црквених
власти, из манастирских устава, требника, епитимијника, из дела познијих
литургичара, нпр. Никона Черногорца (исп. Мансветов 1885, 293), а неретко се уносе
и локалне специфичности, карактеристичне за поједине храмове и манастире.
Познатији манастири и саборни храмови имали су и своје типике (тзв.
"обиходники"), који су се од општих разликовали у детаљима архијерејског и
игуманског служења, у неким посебним обредима (молебани, панихиде, литије,
водоосвећења, звоњење звона), као и у обичајима везаним за држање поста, за
свакодневну и празничну трпезу, за монашка послушања и сл. (Мансветов 1885, 291292). Са појавом штампаних издања типика (почев од Устава из 1610, који ће бити у
употреби више од 20 година) ови зборници добијају наглашенији општеобавезујући
оснивача и игумана знаменитих руских манастира. Пошто је већина ових издања данас
библиографски раритет, најдрагоценији извор за проучавање руских манастирских устава
представља збирка епископа Амвросија Орнатског, замишљена као седми том његове
"Историје руске јерархије", а први пут објављена скоро 200 година након састављања,
заслугом Т. В. Суздаљцеве, у Москви 2001. (А. Орнатский, Древнерусские иноческие уставы.
Уставы российских монастыреначальников. Москва, 2001).
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карактер, при чему се у њима, у периоду пре Никонових реформи (1610, 1641),
потенцирају националне особености, док је у потоњем раздобљу (1682-1695)
тежиште редакторских интервенција на унификацији са грчком обредном праксом (о
овоме в. детаљније Успенски 2004; Сове 1970, 25-69; преглед разлика између
словенског и грчког богослужења даје се у: Фундулис 2005, 211-217). Следећа два
века протећи ће у знаку чувања постојећег стања, без иновација у богослужбеном
типику, да би тек почетком ХХ века, током припрема за Сабор 1917-18. и на самом
Сабору, дошло до иницијатива за измену постојећег стања: тако, архиепископ фински
Сергије (Страгородски), будући патријарх московски и све Русије, залагаће се за
интервенције у духу новог типика Велике Константинопољске Цркве из 1851.
(Кравецкий 1994, 37-39).
Дисциплински типици настајали су у Русији углавном под утицајем
Студитског устава, у чијој су се основи нашла правила монашког општежића
установљена од св. Василија Великог (исп. Василий Великий 1994, 213-513) и
епитимијник преподобног Теодора Студита са 110 правила (интегрални текст устава
и епитимијника Студитског манастира в. у: Поповић 1981, 119-141). Најстарији
монашки типици настали на руском тлу углавном се реконструишу на основу
хагиографског материјала (житија преп. Теодосија Печерског, преп. Сергија
Радоњешког, Кирила Белојезерског и др.), архијерејских посланица манастирима
(нпр. посланица митрополита Фотија преподобном Павлу Обнорском и његовој
братији), настојатељских поука братији (рецимо, поуке преп. Теодосија) и тзв.
"духовних завештања" (устав преп. Герасима Болдинског). Међутим, сва оваква
сведочанства неминовно се одликују фрагментарношћу и зато не дају потпуну слику
о нормама живљења монаха у обитељима на које се односе.
Најстарији устави руских игумана писани су или као подробни нормативни
документи (класичан пример типика овога усмерења јесте устав преп. Јосифа
Волоцког) или као трактати из области аскетике (Скитски устав). Нормативни
устави, међутим, у већој мери репрезентују идеал монашког живљења него реалност
манастирске свакодневице (о бројним негативним појавама у монашком животу,
осуђеним и на Стоглавом сабору 1551., в.: Булгаков 1996, 255-261); отуда у њима
мноштво упућивања на патристичке изворе, који разјашњавају смисао сваке
конкретне одредбе, и чији је удео у структури текста претежнији у односу на саме
норме које се типиком прописују.
Хронолошки први по времену настанка, устав Теодосија Печерског,
поставља нормативе устројства монашког општежића који ће касније бити
прихваћени у већини руских обитељи: то није случајно, јер је печерски манастир,
који ће временом прерасти у знамениту лавру одакле ће понићи 118 канонизованих
угодника Божијих (Федотов 1959, 49), као најстарији био узор свим потоњим
манастирима. По Теодосијевом уставу (текст изворника в. у: Феодосий Печерский
2000, 434-538), манастиром руководи игуман, а помажу му монаси којима су
поверене посебне дужности: канонарх, који води рачуна о богослужбеном правилу,
таксиарх, који мотри на поредак у храму, келар (манастирски економ), у чијој је
надлежности управљање имовином, кључар, који чува код себе кључеве од остава,
магацина и осталих места где се чувају залихе хране и других манастирских
потрепштина, вратар, који пази на затварање и отварање манастирских врата, и др.
Међу братијом се разликују послушници, који се испитују у својој намери да се
посвете монашком животу, и који носе свакодневну световну одећу; расофорни
послушници, који имају право ношења расе и камилавке, али још нису положили
монашке завете; малосхимници – постриженици који су удостојени целокупног
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монашког одјејанија пошто су положили неповратне (непорециве) завете
целомудрености (девствености), нестицања (добровољног сиромаштва) и
послушности (одсецања своје воље), и напокон великосхимници, искуснији у
монашком живљењу, који се полагањем још строжих завета удостојавају великог
ангелског образа или схиме. У манастиру се све чини са игумановим благословом и
све освештава молитвом: тако, када наступи време за вршење богослужења, чредни
црквењак долази у игуманову келију и моли благослов да сазове братију на молитву;
кувар и пекар, пре него што ће се латити свога посла, такође су дужни тражити
благослов; ако ли би који сабрат било шта самовољно учинио, морао би бити
подвргнут епитимији, а дело које није имало благослов, пропало би (тако, забележено
је у житију да је храну приправљену без благослова Преподобни бацао у реку или
спаљивао) (аналитички приказ Теодосијевог типика в. у: Смолич 1999, 29-33;
Топоров 1995, 695-725). По Теодосијевом типику биће уређено устројство свих
манастира у Русији подигнутих до почетка XII, а вероватно и до средине XIII века
(Булгаков 1995, II, 170-175). Први следећи устав, настао, по свој прилици, око 1190,
припада Варлааму Хутинском, а сачуван је само фрагментарно, у познијим
белешкама истраживача руских старина барона Херберштајна (XVI век), и то у оном
свом делу који се тиче процедуре избора настојатеља (текст овог фрагмента в. у:
Орнатский 2001, 33-34). Сви су изгледи да преподобни Сергије Радоњешки (13221392), уводећи општежитељни систем у своју обитељ, није дао неки нови
дисциплински типик (Булгаков 1995, III, 137; Смолич 1999, 50-56). Међутим, из овога
доба имамо сведочанства о увођењу новог устава, свакако написаног под утицајем
Теодосијевог и устава лавре св. Саве Освећеног, у обитељи преподобног Кирила
Белојезерског (текст сведочанства из његовог житија в. у: Орнатский 2001, 34-37; о
његовој делатности в. Концевич 1993, 148-159). Из периода од средине XV до краја
XVI столећа сачувало се више оригиналних монашких типика написаних од стране
руских игумана, који, иако слични у општим цртама, ипак показују и низ
карактеристичних појединости и обележја. Међу њима је најстарији устав
преподобног Евфросина Псковског (средина XV в.) – Изложение општежительного
предания у 26 поглавља, у којима се свако правило подробно поткрепљује наводима
из Светог писма, правилима Сабора и установама Светих отаца (интегрални текст в.
у: Орнатский 2001, 38-56). Следи Духовная грамота Иосифа игумена, иже на Волоце
Ламском, веома обиман спис написан као предсмртно завештање братији
(Преподобни се упокојио 1515), подељен на 14 глава, у којима су обухваћена три
устава: први јесте завештање свој братији, тј. игуману и калуђерима, о поретку у
храму и саборној молитви, о поретку у трпезарији, јелу и пићу, о одећи, обући и
другим манастирским стварима, о дисциплини и послушањима монаха, изложено у
10 поглавља, са кратком рекапитулацијом у виду правила у 12. поглављу; други устав
јесте завештање настојатељу у 11. поглављу (Сказание от Божественных Писаний,
яко подобает Настоятелю учити и наказовати сущих под ним), и трећи – завештање
вршиоцима посебних манастирских дужности (О еже како подобает соборным и
Старейшим братиям, имже правление монастырское вручено есть, и всем
служебником, иже суть в монастыри, с Настоятелем, или не сущу Настоятелю,
попечение имети о церковных и монастырских винах нужных, сключающихся ко
спасению душам, гл. 13. и 14). Један посебан део овог типика (Отвещание
любозазорным и сказание в кратце о Святых отцех, бывших в монастырех, иже во
Рустей земли сущих, гл. 10) представља подсећање на најбоље традиције руског
монаштва, укључујући и историјат типика и духовних завештања оснивача и
настојатеља знаменитих манастира (интегрални текст устава преподобног Јосифа в.
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у: Орнатский 2001, 67-157; кратка редакција истог типика даје се у: Орнатский 2001,
187-214; о делатности Јосифа Волоцког в.: Флоровский 1937, 13-19; Федотов 1959,
164-175; Смолич 1999, 194-199). Под његовим непосредним утицајем настаће устав
Корнилија Комељског (Устав или правила о жительстве, от Святых
Божественных Писаний избранна, о устроении преданных нам образ от Святых
Отец во спасение душам и писанием вданна сущим о Христе братии моей, во
обители Пресвятыя Богородицы, честнаго ее Введения, в ней же жительствуем),
изложен у 14 поглавља (интегрални текст в. у: Орнатский 2001, 168-186; о његовој
делатности в.: Концевич 1993, 172-186). Из овога доба потичу и уставне повеље
(уставные или наказные грамоты) митрополита, архиепископа и епископа упућене
манастирима које су оснивали, попут повеље новгородског архиепископа Макарија
упућене манастиру Св. духа (исп. Булгаков 1996, 245-246), или нормативног
документа под називом Даниила Митрополита Всероссийского о иноческом законе и
правиле общего жития в святей обители Преславныя Богородицы во общем
Иосифовое монастыре, егда начальство игуменства содержа и понудиша его
старцы сия написати к спасению душа мот свидетельства Божественных Писаний
(интегрални текст в. у: Орнатский 2001, 158-167; детаљније в. у: Смолич 1999, 207210). Посебно место међу руским монашким типицима из XV века заузимају
Предание о жительстве скитском преподобног Нила Сорског (1433-1508) и скитски
устав непознатог аутора, а чија је интенција да, у периоду ширења за руску средину
новог, идиоритмијског типа монашког живљења, понуде келиотима правило
богослужења, келијне молитве и свакодневног живота. Нилов устав, изложен у 11
поглавља обједињених у три шире композиционе целине – 1. о многостраном дејству
– механизмима помисли, 2. о суштини и начинима борбе са осам греховних помисли
и страсти и 3. о средствима за вођење духовне борбе (интегрални текст в. у: Нил
Сорский 2001, 23-124; на српском језику: Нил Сорски 1988, 20-94), инспирисан је
духовним искуством Свете горе (о светогорским утицајима на руско монаштво в.:
Леонид 1970, 5-24), а утемељен на делима светих Отаца и подвижника – Василија
Великог, Макарија Великог, Јована Лествичника, Јована Касијана Римљанина,
Симеона Новог Богослова, Нила, Григорија и Филотеја Синајских, Варсонуфија,
Никите Ститата и других (о његовом значају за обнову и потоњи развој руског
монаштва в.: Флоровский 1937, 20-22; Федотов 1959, 154-163; Концевич 1993, 160166; Смолич 1999, 65-72, 90-93, 160-163, 174-176).
Занимљиво је истаћи да средњовековни руски монашки типици репрезентују
мноштво локалних традиција које проистичу из околности у којима су деловале
манастирске обитељи. Тако су услови живота на руском северу узроковали кршење
извесних норми везаних за стицање имовине монашких братстава које су биле
прихваћене на православном Истоку. С обзиром на слабу насељеност територија
северно од реке Волге, тамошњи монаси нису се могли издржавати занатима и
продајом рукодеља, а квалитет земљишта и климатски услови нису допуштали ни
ослањање на властито обрађивање земље на малим парцелама, тако да су обитељи,
нарочито оне бројније, биле принуђене да, у циљу испуњавања основних монашких
обавеза (одржавања пуног дневног богослужбеног круга, испуњавања келејног
правила, упражњавања аскетских подвига), поседују метохе и прњаворе, што је
озакоњено и типицима (в. нпр. типик преп. Кирила Белојезерског – УКБ, 34-38).
Правила исхране такође су примерена руској клими – уместо традиционалног
сухоједења, које би се сводило искључиво на хлеб, монасима у северним руским
обитељима у овом најстрожем типу поста допушта се и употреба сувог грожђа,
семенки уљарица и бобичастог воћа (исп. Никольский 1907, 59), а типиком се за дане
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Свете и Велике Четрдесетнице регулише и пијење традиционалног безалкохолног
пића од јечменог слада – кваса (УКК, 175). Ипак, има и супротних примера – да се
норме које нису биле уобичајене у руској средини уводе под утицајем источњачких
типика, нпр. употреба вина – до три чаше – у недељне и празничне дане, предвиђена
нпр. типиком Јосифа Волоцког уместо традиционалне строге забране употребе
алкохола у руским монашким обитељима (УИВ, 144-145).
Манастири основани крајем XVII и почетком XVIII века, попут Флоришчеве
пустиње (приказ типика в. у: Орнатский 2001, 252-254; текст повеље митрополита
суздаљског Илариона о управљању овим манастиром в. у: Орнатский 2001, 255-259)
и Саровске обитељи, добијају типике писане под светогорским утицајем (Ванюков
1886, 23-35). Из овог периода датирају и прве каноничке студије учених (богословски
образованих) монаха, попут келејног устава Симоновог манастира "Цвичене
монастырское" архимандрита Гаврила Домецког из 1683. и дела "Киновион, или
изображение иноческаго жития" непознатог аутора из исте године (Флоровский 1937,
81; Смолич 1999, 142, 234).
"Духовни регламент" Теофана Прокоповича, настао под утицајем Петровог
утилитаристичког виђења монаштва и писан са интенцијом да путем строгих,
репресивних мера ограничи развој манастира, садржи и дисциплинска правила о
унутрашњем животу обитељи која се везују за успостављање строгог
општежитељног система, захтев за апсолутно одрицање од поседовања било какве
имовине, радикално ограничавање контакта калуђера са светом, увођење обавезних
радних послушања (занати, рукодеље) (детаљније в. Флоровский 1937, 84-89; Смолич
1999, 257-279). Монашка "ренесанса", до које ће доћи с краја XVIII и почетка XIX в.,
наћи ће одраза и у новим манастирским типицима, попут оног из пера митрополита
московског Филарета (интегрални текст в. у: Филарет Дроздов 1998, 265-282; о
делатности митрополита Филарета на обнови монаштва в.: Концевич 2006, 118-154).
Предмет црквеноправне регулативе у руским средњовековним манастирским
типицима, као и у уставима оснивача монашког општежића на Истоку, представља
широк спектар питања везаних за унутрашњи и спољашњи манастирски живот: њима
се одређују циљеви монашког живота и средства за њихово достизање, регулишу се
односи унутар заједнице, прецизирају дужности игумана и калуђера са посебним
овлашћењима, нормира богослужбени живот и келејно молитвено правило, уређује
систем послушања и поредак свакодневног живота, однос према имовини, однос
према лицима из секуларне средине, итд. Поред прецизирања права и дужности,
прописују се и поправне мере (епитимије) у случају оглушења. За наше истраживање
од изузетног значаја је да нагласимо чињеницу да су и неки аспекти вербалног
комуникативног понашања монаха били регулисани овом врстом нормативних
докумената. Тако, преподобни Кирил Белојезерски завештава братији да све чине
"благообразно и по поретку", негујући "единение, и любовь, и кротость, и безмолвие,
и внимание Божественных словес" (УКБ 37)13. Констатујући да "от неудержания
языка вся злая бывают, и от многоглаголания немощно убежати греха", преподобни
Павел Комељски заповеда братији "с страхом Богови молитися, ничтоже от суетных
глаголюще", забрањујући "беседовати в веркви во время пениа, ни на обеде ядущи
братии, <...> ни на деле монастырское отхождащи" (УПК 243, 244). Јосиф Волоцки
предвиђа строгу епитимију "аще кто на деле смехотворит, или празднословие
глаголет" – да начини сто метанија или да сав дан проведе на сухоједењу, а ако
13 Сви наводи из средњоековних руских типика дати су у оригиналном језичком облику, али
са графијско-ортографском адаптацијом у складу са савременим руским стандардом.
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понови прекршај – "да отлучится от церкви и от трапезы на три дня" (УИВ, 153). У
Флоришчевој пустињи не само што је калуђерима била дужност да се старају о
потпуној тишини на богослужењима, стојећи "как бы представляя, что находятся во
святой церкви на небеси", него им је заповеђено да службу врше "со всяким
благоговением и умилением", уз категоричку забрану да читају или певају ужурбано
(УФП 253). Овакве одредбе руских оснивача и игумана манастирских обитељи
инспирисане су одговарајућом регулативом у древним типицима створеним на
Истоку. Рецимо, Устав Пахомија Великог предвиђа као норму живљења киновићана
"да руке раде, а ум буде заокупљен Божанским"; разговори су допуштени само
уколико носе карактер поучавања, изграђивања у духовном познању: "Када братија
седе на окупу, није им дозвољено разговарати ни о чему световном; зато, уколико је
настојатељ говорио нешто из Писма, нека то заједно разматрају и преносе један
другоме шта се коме урезало у сећање" (УПВ 133). Наглашавајући потребу да реч
калуђера буде "испуњена благодаћу и јеванђељском сољу зачињена, изливајући
миомир унутарње мирне икономије" (УВВ 412), Василије Велики својој сабраћи
оставља у аманет чување строгог ћутања за време псалмопојања (вршења келејног
правила) (УВВ 314), пажљиво слушање настојатељевих речи и ступање у међусобне
разговоре зарад проучавања речи Божије (УВВ 336), уклањање од сваке некорисне
речи, од расејавања неправовременим разговорима, заокупљања слуха световним
темама, раздраживања, недоличних шала и смеха, проклињања, лагања,
празнословљења, "јер тиме вређамо Духа Божијег" (УВВ 410-415). Епитимијник
преподобног Теодора, игумана Студитског, предвиђа веома строге казне за
многоговорљивост: "Брбљивац, као помрачен својим језиком, дужан је провести у
покајању шест месеци, јер тако наређују за њих канони, пошто је брбљивост
сведочанство незнања, врата за клевету, виновница лажи. А ми велимо: да брбљивац
остане три месеца без Причешћа, осуђује се на строго сухоједење у подне, и да чини
по сто двадесет метанија на дан, јер ова страст је врло опасна и за честите људе"
(УСМ 125). Оваква регулатива свакако има извориште у универзалном,
наднационалном аскетском односу према комуникацији, говору, језику, чему ћемо
такође посветити извесну пажњу ради потпунијег разумевања описа параметара
вербалног и невербалног комуникативног понашања у руској монашкој средини од
XI до XVII века које следи.
Монашки живот јесте синергијско проповедање властитим живљењем у
Христу, проповедање подвижништвом, проповедање без речи. Свети Јован
Лествичник у том смислу поручује: "Светлост монасима су анђели; светлост пак свим
људима јесте монашко живљење" (Јован Лествичник 1993, 157). У аскетском
преображају свога односа према свету, током кога монах открива јединственост
логоса сваке појединачне ствари, а делатну употребу света своди на ниво
непрекидног изучавања истине о свету, преображава се и однос према језику и
употреби језика. У монашкој духовности реч је присутна онтолошки, захваљујући
учешћу монаха у богослужењу, слушању (и изговарању, од стране јеромонаха)
проповеди, читању духовне литературе. Истинско познање Речи Божије могуће је
једино уколико се подвижник суштаствено измени "одбацивши ранији начин живота
старога човека" (Ефес. 4, 22) и од "телесног" поставши "духован" (Римљ. 8, 5).
"Божанствено Писмо", вели један од филокалијских Отаца, преподобни Никита
Стифат, "разумева се духовно, и у њему скривена блага откривају се једино духовним
људима Духом Светим" (Никита Стифат 1992, 113). Духовност, односно
"сапребивање у истом Духу" јесте уједно предуслов разумевања речи људске у свој
њеној пуноти и дубини, које се остварује "када један слуша са вером, а други поучава
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са љубављу" (Никита Стифат 1992, 143). По светоотачким представама, што су људи
ближи Богу – а идеал тога приближавања остварује се у монаштву – то је адекватније
њихово међусобно разумевање (Дорофей 1900, 87-88). Отуда пракса духовног
руковођења од стране искусних монаха – стараштва, које је харизматично присутно у
Цркви и у свету, а чији смисао прецизно одређују пустињски Оци још од IV столећа –
времена рађања монаштва (о историјату духовног очинства в. Туркестанов 1997, 2770; о његовом смислу в.: Концевич 1993, 36-49; Концевич 2006, 5-36). Духовник је
најчешће прошао пут исихастичке аскезе - подвизавања у тиховању, у миру
сједињења са Богом (упражњавање свештеног безмолвија показује се, дакле, као
битан предуслов задобијања харизме духовништва); он има за собом подвижничку
праксу – дело аскетског осамљивања и стицања врлина, које му омогућава да
достигне стање непрестане, самоделатне молитве, из чије перспективе он врши
духовно руковођење онима који му се повере, осећајући дамаре њиховог унутарњег
света. У том смислу, духовник је сарадник Божији: "Он је призван на највише
стваралаштво, на највишу част – да од људи створи богове за вечност у Светлости
нествореној. <...> Тога ради он се и моли да га Дух Божији руководи, дајући му за
свакога реч која је овоме потребна" (Сахаров 1997, 70), дакле, делујући на њега
вербалним средствима.
Аскетски однос према речи огледа се у идеалима уздржања језика,
разборитог ћутања и безмолвија (тиховања). Уздржавање језика, по учењу аве
Доротеја, значи не допуштати да било чиме рањавамо савест ближњег, не злословити
уснама својим и не изрицати лаж (Дорофей 1900, 58-61). Преподобни Никодим
Агиорит такође упозорава на неопходност управљања језиком и његовог обуздавања,
разоткривајући духовне узроке, механизме деловања многословља и празнословља и
начине супротстављања њима (Никодим Святогорец 1912, 106-111). У овом
контексту подсетићемо на чињеницу да се у хришћанској етици посебна пажња
скреће на грехе који се чине вербалним путем, као што су: богохуљење, хула,
призивање имена Божијег без потребе, вербална бласфемија, скврнословљење
(псовање), злословљење, празнословље, многоречитост, лаж, клевета, осуђивање,
грубост, вређање, понижавање других, хвалисање, преузношење, клетвонарушење,
лажно заклињање, недолично смејање, подсмевање, певање непристојних песама,
неприпремљено и недостојно проповедање или поучавање, изрицање и ширење
јеретичких учења и др. (исп. Попов 1901, 902-927; Шпољански 2006, 304-318). Стога
не треба да нас чуди чињеница да још најдревнији монашки типици садрже одредбе
које се тичу употребе речи. Тако, свети Василије Велики упозорава братију на
неопходност "благовремене и корисне употребе речи", подстакнуте насушном и
неопходном потребом, или потребном поучавања у вери (УВВ 410-415), док
преподобни Јован Касијан Римљанин и Венедикт Нурсијски обраћају пажњу на
потребу чувања ћутања (УИК 535, 540, 545; УВН 603). На лествици акетских врлина,
наиме, веома је поштована врлина разборитог ћутања, за коју преподобни Јован
Лествичник вели да представља "мајку молитве, ослобођење од ропства, чување
огња, стражара помисли, извидитеља непријатеља, стан плача, пријатеља суза,
делатеља сећања на смрт <...>, непријатеља дрскости, сапутника безмолвија,
противника тежњи да друге учиш, умножавање знања, творца виђења, неосетно
напредовање, скривено пењање" (Јован Лествичник 1993, 92), као и свештеног
безмолвија, које, по истом аутору, "носи на себи жиг будућег живота", дарујући
подвижнику "неусколебљиви ум, очишћену мисао, ненаситу молитву, будно
стражарење над собом, подлогу теологије, извор расуђивања" (Јован Лествичник
1993, 184-185). Аскетски однос према комуникацији упечатљиво одсликавају и неке

348

карактеристичне епизоде из патерика, попут следећих:
"Арсеније (Велики) је често понављао себи, као какав тропар: 'Често сам се
покајао када сам говорио, али никада када сам оћутао'. Управо због тога он је и
избегавао сусрете са људима, а прекидао је тиховање само ако би проценио,
просветљен Богом, да је такав сусрет неопходан и богоугодан" (Евергетинос 2003,
314).
"Исти он (ава Арсеније, прим. наша), пошто беше приступио монашком
животу <...>, зачује глас који му је говорио: Арсеније, одлази, ћути, тихуј, јер су то
корени безгрешности" (Старечник 2000, 58).
"Ава Јеракс је рекао: 'Никада нисам рекао ниједну световну реч нити сам
хтео да је чујем'" (Старечник 2000, 193).
"Говорио је ава Исидор Пилусиот: 'Живот без речи више користи него реч
без живота. Јер први и ћутањем користи, а ова друга и виком смета. А ако се спрегну
живот и реч, представљају један целокупан кип философије' (Старечник 2000, 159).
"Рекао је ава Пимен: 'Постоји човек који изгледа као да ћути, а његово срце
свакога осуђује; такав човек увек говори. А постоји други који говори од јутра до
вечери, а држи се ћутања: то значи да никада не говори осми корисних ствари'
(Старечник 2000, 294).
"Рекао је ава Теодор из Ферме: 'Нема такве врлине као што је не осуђивати'
(Старечник 2000, 401).
У истом духу су и расуђивања великих руских подвижника. Преподобни Нил
Сорски учи да је најбољи начин супротстављања нападима страсти "чувати срце
своје у молитви, искључујући сваку помисао" (УЖС 46), зарад чега препоручује
монасима тзв. "средњи пут", одн. пребивање у безмолвију са једним или двојицом
браће, истомишљеника у делу Божијем (УЖС 90-91). Игуман Павел Обнорски,
саветујући свима жељним духовног узрастања уздржање језика, образлаже то
лапидарном констатацијом: "Луче от высоты пасти, неже от языка" (УПК 244).
Родоначалник праксе умно-срдачне молитве у Русији преподобни Пајсије
Величковски хвали безмолвије, односно "стрпљиво ћутање у друштву људи",
наводећи следеће разлоге. "Онај ко обузда и задржава свој језик, и целим телом
пребиваће у уздржању. Ко је на језику уздржан избећи ће свако зло које од њега
(језика) потиче. Језик је – неукротиво зло. Многи су пали од оштрог мача, али њих ни
изблиза није онолико као оних који су пали од језика свог, јер језик је двосекли мач,
који невидљиво пробада душу и тело људи што у друштву вазда празнослове. Језик
је", - додаје старац Пајсије, - "непријатељ праведности моје, мој џелат и дух сатански,
јер с великим напором човек зида духовно здање (спасење), а ти, језиче, само једном
речју у трену све порушиш и уништиш. Мудар човек пребива у безмолвију"
(Кончаревић 2004, 291). А преподобни Серафим Саровски учи: "Ништа тако не
помаже стицању унутрашњег мира као ћутање и, колико је могуће, непрестани
разговор са собом, а редак са другима" (Кончаревић 2004, 358).
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Oпис комуникативног понашања у стандардним комуникативним ситуацијама и
комуникативним сферама према руским типицима XI-XVII в.
Вербално комуникативно понашање
1. Стандардне комуникативне ситуације14
О формулама које су се користиле у стандардним комуникативним
ситуацијама (Сусрет, поздрављање, успостављање контакта; Обраћање;
Упознавање; Поздрављање на растанку; Извињење; Честитање; Забрана, одбијање;
Приговор, подстицај; Саучешће) древни руски монашки типици из анализираног
корпуса не пружају податке, што значи да ова област комуникативног понашања у
средњем веку није била предмет дисциплинарно-уставне регулативе (о савременим
нормама вербалног понашања у стандардним комуникативним ситуацијама у српској
монашкој средини в.: Кончаревић 2006, 124-130). Извесне чињенице од значаја за
реконструисање поздрављања сабраће на растанку, уочи поласка на починак, пружа
једино Устав и чиноположение Пешношского монастыря, где налазимо опис
правила после повечерја, сагласно коме свако, начинивши метанију, каже
"Благословите мя отцы" и одлази у своју келију (УПМ, 248). Такође, у једном
монашком типику из XVI столећа (Устав Јосифа Волоцког) налазимо подробан опис
вербалних и невербалних средстава комуникативног понашања пред почетак
обедовања: "Подобает убо в трапезу входити ясти, и на обед и на ужину, егда в
колокол позвонят; тогда с Настоятелем, или не сущу Настоятелю, вся братия идут из
церкви в трапезу, глаголюще псалом 144 тако: "Вознесу тя, Боже мой, Царю мой";
аще ли кто не умеет сего псалма, да глаголет молитву сию: "Господи Иисусе Христе
Сыне Божий! помилуй мя грешнаго". Егда же Настоятель сядет на трапезе, или не
сущу Настоятелю, егда священник недельной сядет, тогда Келарь благословение
приим, ставит и служебницы ставят по всем местом; и Келарь речет: "Господи
благослови", и помолися; Настоятель же или священник благословляет трапезу,
глаголя еще: "Христе Боже! Благослови ястие и питие рабом своим, яко Свят еси
всегда и ныне и присно и во веки веком, аминь" (УИВ, 136). По завршетку обеда,
"егда же братия по обеде встають от трапезы, тогда не исходят ис трапезы по
единому или по двя, но вси стоят с молитвою и со вниманием, благодаряще Господа
Бога, питающаго нас душевне и телесне; ожидают же сего донде же диакон панагию
принесет к Настоятелю или ко священнику. Настоятель же глаголет: "Благословен
Бог, милуя и питая нас от своих богатых даров" и прочая; братия же вси поклон
сотворша Настоятелю, не сущу же Настоятелю, но священнику, и тако исходят вси из
трапезы с молитвою и молчанием" (УИВ, 138). Као што се из наведеног описа види,
комуникативно понашање за трпезом истоветно је савременим правилима (исп.
Кончаревић 2006, 132-133), што се свакако може објаснити континуитетом
регулативе ове проблематике од најстаријих типика преузетих са Истока (исп. нпр.
Устав св. Теодора Студита у: Поповић 1981, 120) до данас. На једном месту у уставу
Јосифа Волоцког указује се и на репертоар средстава која се користе приликом
настојатељевог обраћања братији, као и на норме понашања самог братства у
оваквим ситуацијама: "Аще ли же прилучится каково дело, его же подобает всей
братии возвестити, Настоятель [...] да сам станет ко братии лицем и сотворить
14 Стандардна комуникативна ситуација – типска ситуација општења коју карактерише
коришћење стандардних говорних средстава (упознавање, представљање, изражавање
захвалности, извињавање и сл.).
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молитву сице: "За молитв пречистыя ти Матере и преподобных и Богоносных Отец
наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!" Братиям же всем рекшим:
"Аминь!", Настоятель глаголет нужная дела тихо и немятежно, братиям же всем
внимающим и послушающим со смирением и со страхом Божиим, и глаголющим
един по единому, а не всем вместе вещати с воплем и кричанием, се бо есть знамение
бесчинства и неустроения. Егда же будет конец делу, о немже глаголаше, тогда
Настоятель обращается ко Святым иконам лицем и глаголет велегласно: "Достойно
есть яко во истинну..." весь до конца, и братиям всем с ним глаголющим. Потом же
глаголет Настоятель: "Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во
веки веком, аминь. Господи, помилуй; Господи, помилуй; Господи, благослови!
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистыя ти Матере и
преподобных и Богоносных отец наших и всех Святых, помилуй и спаси нас, яко
благ и человеколюбец". И обратився Настоятель ко братиям, прощает всех и
благословляет; братиям же всем поклоншимся Настоятелю, и исходят вси с
молчанием и с молитвою" (УИВ, 149).
Област која је нешто подробније регулисана јесте упућивање приговора.
Наиме, из саме чињенице да се сваким типиком регулишу општеобавезујуће норме за
све чланове одређене монашке обитељи у погледу понашања на црквеним
богослужењима, борављења у келији и трпезарији, обављања послушања, одевања,
примања у обитељ и одласка из ње, односа према настојатељу, намеснику и економу
и њихових дужности, исповедања и причешћивања, слављења празника, контаката са
посетиоцима и радницима у манастиру, односа према манастирској имовини и др.
проистиче и потреба да се санкционише недопустивост одређених видова понашања
монаха, а ово, са своје стране, имплицира неопходност указивања монасима на
оглушења о манастирски поредак. Устав Јосифа Волоцког децидно предвиђа
неопходност разобличења сваког таквог поступка, са мотивацијом да "несть сия
заповеди больши, яко не поношая исправити брата своего" (УИВ, 122), при чему се
изражавање приговора препушта настојатељу или некоме од искуснијих калуђера,
никако не младом иноку или почетнику у монашком подвигу: "Юнии ниже
новоначальнии ни обличают, ни запрещают, но себе точию внимати и отвсюду себе
зазирати. Аще ли же видят кого что неподобна сотворша и не по обычаю
благоговейныя братии, не запрещати им, ни обличати, но на едине же и безмолвне
койждо да возвещает старцем, у кого кто живет; а у коего старца нет, ин Настоятелю
да возвестит, или старцу единому от больших, коим приказано правление
монастырское; иному же никако же да не возвещают" (УИВ, 124-125). Пријављивање
настојатељу никако није чин денунцирања, него се квалификује као братски покушај
исправљења, израз савршене љубави: "Аще ли же видят кого стропотна же и
развращена, да обличат и запретят, или Настоятелю возвещат. Аще ли же речет, яко
аще кто Настоятелю возвещает братне согрешение, се есть оклеветание; аще ли же
кто начнет запрещати брату или обличати, се есть осуждение: таковый убо да познает
во истинну, яко се есть ни клевета, ни осуждение, но совершенная любовь" (УИВ,
122). Савет, опомену или укор настојатељ може изрећи насамо или пред братијом, са
опрезним расуђивањем, а за остајање у непокорности следи избацивање из обитељи:
"Аще ли же кто от Настоятеля и от Преимущих братий не приемлет наказания и
обличения, перед всею братиею подобает таковаго обличати; аще ли же пребывает в
непокорстве, да изгнан будет из обители" (УИВ, 125). "Аще ли кто вопреки делает и
не повинуется, Настоятель же таковому запрещение дает по общежительному
преданию; не сущу же Настоятелю, Соборная братия дают запрещение тако же по
общежительному преданию" (УИВ, 130)
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2. Комуникативне сфере15
Општење са сабраћом у манастиру
Општење међу члановима монашке заједнице, који годинама читаве дане
живе заједно, проводећи време по правилима општежитељног типика, истовремено је
присно, братско, али и донекле дистанцирано, и многи његови аспекти предмет су
законске регулативе. Основа монашког општежића јесте послушање братије
настојатељу, што је прецизирано већ најстаријим руским монашким типиком из XI
века, чији је аутор Теодосије Печерски: "Начальникъ монастыря есть игуменъ,
которому повинуются братия со всякимъ покорениемъ. Он долженъ быть
духовником всей братии [...] и вообще к нему должны обращаться братия со всякими
помыслами и за всякими советами духовными. Игумен должен почасту "оглашать", т.
е. поучать братию, и обще всехъ и каждого особо" (ФП, 501). Дужности игумана
према братији, између осталог и његова служба духовног руковођења и поучавања
поверених му монаха речју истине, прецизирају се у више типика. Тако, устав
Евфросина Псковског налаже: "Игумен образ да бывает стаду всего правдою и
житием своим, преподобне и праведне живый, съблюдая, елика суть законна и
благоговейна. Длъжен убо есть учитель вас умом и оком быти, и бдети о стаде своем,
яко хитрый врач огради щитом" (УЕП, 45). Настојатељ је дужан да се нарочито стара
за просвећење монаха, њихово духовно назидање, а по потреби и исправљење, ради
чега он сам мора бити искусан у вери и чист у живљењу: "Подобает Настоятелю
быти праведну, яко да возможет утешати здравых учением, и прекословящих
обличити, и укланятися от всякого гнева и суда неправедна" (УИВ, 113). Једна од
дужности настојатеља је и одређивање сваком монаху молитвеног правила у складу
са његовим духовним стањем, а о примењивању те праксе у руским средњовековним
обитељима податке налазимо још код Кирила Белојезерског: "Комуждоже образ и
меру правила даяше Отец Преподобный" (УКБ, 36). У управљању манастиром
настојатељу, у духу братске љубави, узајамног послушања и једномислија, помажу
најстарији монаси и они који су удостојени посебних дужности, пре свега намесник и
економ. "Старейших и соборных братий, приемшим правления монастырская, и всех
служебников, иже в монастыри сущих, и с Настоятелем, или не сущу Настоятелю,
еже о пасомых попечение, прилежание же и любовь; сих же к пастырю и друг ко
другу послушание и смирение и единомыслие, яко да сего ради возмогут
единодушно вкупе вси попещися о церковном и о монастырском и о трапезном
благочинии и благоговеинстве" (УИВ, 119). "[...] всяко тщание и всяк подвиг
покажем о монастырском и иноческом устроении и благоговенистве: не мощно бо
единому Настоятелю сего управити, аще и не прочая братия спостражут ему, паче же
приемшеи правления монастырская и вси служебницы, иже в монастыри суть" (УИВ,
120-121). Односи међу сабраћом граде се у духу "любви и смирения и единомыслия";
у заједници не сме бити раздора управо због заједничког карактера подвига и
заједничких духовних стремљења: "отгоня же мятеж и любопрение, обща же творя
всяческая, душа и телеса и нрави, и елицеми питаются и покоят, общий Бог, общии
благочестивии подвизи, общии труди, обще спасение, общии венцы" (УИВ, 114).
15 Комуникативна сфера – област екстралингвистичке стварности у којој комуникативно
понашање поседује релативно стандардизоване форме (општење са непознатим лицима,
општење са колегама, општење у школи, на факултету, у јавном превозу, здравственој
установи, ресторану и сл. У ширем смислу овај термин еквивалентан је термину
комуникативна ситуација.
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Разговори међу монасима, сходно типицима, треба да имају углавном
духовно-поучни карактер. "Аще же кто и глаголати хотяше, то ничтоже ино разве от
книг на пользу прочим братиям, а наипаче тем, иже не ведяху писания" (УКБ, 36). О
уздржању језика од свих метежних и пустошних речи овога света посебно се у
обитељима водило рачуна након повечерја, када је било допуштено једино
исповедање помисли духовном оцу: "По павечерницы же [...] не подобает на
монастыри стояти беседы ради или в келиях сходитися, точию Игумену в нужных
обительных приглаголати что" (УИВ, 82). "По скончании павечернаго пения не
подобает о суетных и тленных безумне глаголати, или осудити или оклеветати кого,
но смирением и сокрушением сердца сотворити метание на нозе первоначальнику, и
яко самем ногам Христовем, и вся исповедати" (УИВ, 82). У келију другог монаха се
није улазило, "кроме великия нужды" (УКБ, 35), пошто се она сматрала
неприкосновеним и свештеним простором, који служи искључиво за молитву,
богомислије и починак, а оглушење о ово правило, како показује случај из живота у
Белојезерском манастиру, тумачило се као непоштовање самог монашког чина:
"Некогда случися единому брату, именем Мартиниану, от трапезы исшедшу, поити к
другому брату некия ради потребы, еже увидев Преподобный, призва его к себе и
вопроси: 'Камо пошел еси?' Он же рече: 'Имех к брату нужду и того ради хотех к
нему ити'. Святый же, яко поношая ему глаголаше: 'Тако ли сохраняеши чин
монастырский?' (УКБ, 35).
Општење везано за обављање послушања
О послушањима у монашким обитељима податке налазимо још код
Теодосија Печерског: "Еще и рукама своима делахуть дело: ово ли копытца плетуще
и клобуки, и ина ручьна дела строяще и тако, носяще в град, продаяху и там жито
купяху [...]. Другоици же в ограде копахуть зелинааго ради растения" (ФП, 506).
Типиком је предвиђен начин и време њиховог обављања: "Монастырские работы,
как-то: возделывание огородов, уборка сена и хлеба, собирание плодов, рубление
капусты, заготовка дров и проч., исполняются самими братьями обители, без всякой
мзды, за святое приказание настоятеля, - почему и называются послушаниями. Оне
совершаются в будничные дни и начинаются после ранней литургии, к которой
обязаны ходить непременно все, и продолжаются до обеда; после 2-х часового
отдыха работы начинаются снова и продолжаются до вечерней трапезы. Кроме
общих работ иноки, смотря по способностям, в пользу монастыря, занимаются
мастерством портным, сапожным, слесарным, столярным и друг. И всякий
непременно имеет какое-либо послушание" (УПМ, 251). У обављању послушања,
поред радиности и усрдности, истиче се потреба уздржања језика, управљености
мисли на молитву и стање стајања у присуству Божијем: "На монастырское дело всяк
с усердием течаше, друг друга предваряюще, еже бе обрестися первым, и всяк
неленостно по силе своей работаше, не яко б человеком, но яко Богу работаху. Во
всяком же общем деле сие соблюдаху, молча делаще, соблюдая духовное свое
любомудирие, и яко пред очами всевидящего Бога стояти и делати мняся" (УКБ, 36).
Смех, шала и испразни разговори на послушању подлегали су епитимији, као и
неблаговремено приступање послу: "На соборные же дела подобает приходити всем
в начале дела, а отходити со всеми вместе, а на деле не празднословити, ни смеятися,
ни сваритися; а кто пойдет с дела прежде братии, ино ему благословитися у
настоятеля или у старца, которому приказано о сем пещися" (УИВ, 116). "Подобает
убо Преимущим и соборным братиям, приимшим правления монастырская [...] сице
творити: аще кого видят не приходяща на соборное дело, или приходяща после, или
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отходяща прежде, или на деле празднословяща и смеющася, или сварящася, или ино
что творяща не по обычаю благоговейныя братия, иже зде написанному, Соборная
братия да запретят и возбранять и не попустять сему быти" (УИВ, 143). Посебну
одговорност сносили су монаси који су имали послушање управљања било којом
облашћу живота и рада у манастиру: "Рцем же убо ныне и о особных службах, елика
суть во обители, како подобает со тщанием и со страхом Божиим о коейждо службе
попечение имети, в ней же кождо учинен бысть. [...] Потщимся еже во всем соблюсти
себя незазорна, но вся творити, якоже писано есть" (УИВ, 90).
Општење у манастирској трпезарији
У општежитељним манастирима сви монаси обедовали су заједно у
манастирској благоваоници (трпезарији). Позивање на обед, поредак заузимања
места, молитвено правило којим се отпочиње и завршава обедовање, као и правила
вербалног и невербалног понашања за време јела предмет су прецизне уставнодисциплинарне регулативе. Према Уставу Корнилија Комељског, у трпезарију "двема
вкупе не ходити, но по единому, глаголюще Псалом или молитву; и тако входити в
трапезу и седети комуждо на своем месте с благоговением и молчанием по чину; и на
неже брашно и питие Настоятель руку возложит, тогда и братия ясти начнут, а не
дерзновене" (УКК, 173). "Подобает ведати, яко по последней молитве от церкви
исходящим братиям, приходити в трапезу ясти вкупе с Настоятелем, за еже
поспевати ко благословению, и седети комуждо на своем месте с благословением и
молчанием по чину [...]. Яко же в Божественней церкви пети, тако и на трапезе, с
молчанием подобает ясти и с молитвою и внимати сущему ту чтению" (УИВ, 69).
Нарочито се инсистирало на потреби ћутања за време јела, јер је ово време
предвиђено за читање духовне литературе ради изграђивања монаха у подвигу. "В
трапезе [...] кийждо на своем месте седяше с кротостию и молчанием, и никого же
бяше слышати, токмо чтеца единаго" (УКБ, 35). "Многу же опаству подобает быти,
еже не проглаголати кому что, кроме стиха и чтения" (УКК, 173). "Никомуже не
подобает глаголати на трапезе, кроме Настоятеля и Келаря и Подкеларника и
Чашника, да и тем вкратце нужное и шептанием глаголати, и о трапезном
благочинии" (УИВ, 70). Уставом се предвиђала и каквоћа и мера хране (нпр. у
обитељи Кирила Белојезерског "братиям же всегда три снеди бываху, кроме постных
дней, и в них же поется "Аллилуия": в тыя бо воздержахуся по произволению и по
силе, ов сух хлеб ядя, ов же весь день без пищи провождая" - УКБ, 35), при чему се
инсистирало на једнакости монаха: "На трапезе пища и питие всем равна: тако бо
повелевают Божественная Писания в киновии живущим, да не овем убо много, овем
же мало, овем сладко, овем же не таково; сие убо бывает виновно мятежем и
смущению и бранем не точию простым, но и духовным мужем" (УИВ, 71). Било
какво узимање хране мимо заједничке трпезе у руским средњoвековним типицима
квалификује се као оглушење о поредак киновије: "Ниже укруха хлеба леть бе кому
в келлии имети, ни пития коего: аще же кто жаждею одержимый бываше, идяше в
трапезу и тамо с благословением устужаше жажду свою" (УКБ, 35). "Ни ясти ни пити
опроче трапезы, разве нужныя болезни" (УЕП, 42). "Никако же ясти ниже пити
наедине или с ким со инем: никоя бо нас добродетель может пользовати, аще
чревообъядением победимся" (УИВ, 72). "Да никтоже от братии не ест, ниже пиет
ниже в келии, ниже инде где, кроме тех, им же Настоятель повелит и братия что ясти
и пити кому где" (УИВ, 73). Подробан списак могућих оглушења о поредак
заједничког обедовања даје Устав Јосифа Волоцког: "Поспевати в трапезу к
благословению, а на трапезе не беседовати, ниже смеятися, и прежде обеда не ясти, и
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на чужем месте не садитися, и пред братом не взяти ничего, ни брашна, ни пития [...];
после трапезы не оставатися никому в трапезе [...]; в трапезу не входити до обеда, ни
по обедех, ни по вечерни, ни по Нефимоне, кроме нужды великия; в келиях ни ясти,
ни пити, ни посылати по келиям брашна, ни пития, кроме благословения
Настоятелева" (УИВ, 115-116). Санкционише се "аще кто не поспеет к
благословению, и аще кто начнет на трапезе беседы творити или смеятися, или же
кто почнет ясти и пити где прежде благословения братския трапезы, или кто почнет
ходити в трапезу или из трапезы щогнушными дверьми, или кто сядет на чужем
месте, и аще кто начнет подавати, или кто что возмет пред братом, пищу или питие,
или свое что поставит пред брата, или кто что почнет припраивати ясти или пити,
или кто что почнет оменяти не по обычаю монастырскому, или кто что свою еству на
трапезу принесет или питие, или будет на трапезе ества неровна, или узрять на
трапезе питие имущее пиянство, или аще начнут стояти в трапезе на обеде или на
ужине слуги или робята" (УИВ, 137).
Општење у храму
Живот у монашким обитељима подразумева свакодневно обавезно
присуствовање богослужењима у храму: поподне и предвече служе се девети час,
вечерње и повечерје, у поноћ или рану зору полуноћница, затим посведневно јутрење
и часови, и у продужетку изобразитељна или Литургија. Уочи недеље и бденијских
празника врше се и бденија, која бивају после вечерње трапезе, неко време по
Сунчевом заласку. У дане свете Четрдесетнице (током Великог поста) и Педесетнице
(од Васкрса до празника Свете тројице) богослужења се служе према триодима
(Посном и Цветном), доста се разликујући од оних током године.
Вербално и невербално понашање монаха за време сваке од ових служби до
детаља је прописано типиком. Штавише, ова је област најважнија сфера уставнодисциплинарне регулативе: "Вся, иже во обители благообразна и по чину да бывают,
изряднее же чин церковныя службы" (УИВ, 61). Време богослужења је време
посвећено како саборној, тако и индивидуалној умно-срдачној молитви: калуђери су
дужни "стояти с братиею до отпуста не отходя разве нужи, и стояще глаголати
молитва: "Господи, Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас", да не лишени будете
ангельскаго знамения или написания" (УЕП, 52). "Потщимся с радостию и потецем с
любовию, предваряюще друг пред другом, и друг друга воздвижуще на славословие
Спаса нашего Иисуса Христа; и тако пришедше в Божественную церковь, яко же в
самом небеси с вышними силами ставше, и не точию телесное благообразие
показати, но и ум весь собрати с сердечным чувством, и не шепчуще, ни глумящеся,
ниже суетная глаголюще" (УИВ, 63). Садржај служби, као и начин њиховог вршења
(манир читања и појања) прописани су богослужбеним типиком, док се у
дисциплинском типику нарочито истиче потреба да се сакрални текстови читају и
поју са разумевањем, тихо и достојанствено: "А в церкви по правилу и по уставу
святых Отец да поют с тихостию и разумно, а не козлогласованием" (УЕП, 52).
Разговори током богослужења апсолутно су недопустиви да се монах, с једне стране,
не би расејавао, и с друге, како не би сметао другима. О овоме налазимо доста
сведочанстава у древним типицима. У Белојезерској обитељи "в церкви никому же со
иным попущашеся беседовати ниже исходити прежде окончания правила, комуждо
же повелевашеся в своем установленном месте и чине стояти, со страхом и
вниманием поемым" (УКБ, 34). "Не боиши ли ся, окаянне и страстне, яко тебе иже и
на торжищах слышанная, в церкви не боящуся глаголати, и безчинными воплями
обноситися?" (УИВ, 65). "В страшное оно время", на служби Божијој, недопустиво је

355

бавити се метежним и пустошним стварима овога света - "о суетных глаголати",
"беседы творити на молитве о тленных и земных, потом же глумитися" (УИВ, 66), а
разлог томе је не само потреба унутрашње молитвене сабраности монаха него и
недопуштање да се понашањем чланова обитељи – њиховим смејањем, шапутањем,
добацивањем и сл. саблазни било ко од посетилаца: "обычай бо есть миряном
зазирати и смеятися иноком безчинствующим и оного не соблазним" (УИВ, 69). За
нарушавање овог правила следи укор: "Аще ли же он начнет беседовати, мы же ему
возбраним с кротостию" (УИВ, 66). Постоје случајеви у којима је допуштено кратко
размењивање порука на служби, али само монасима који имају посебна послушања у
обитељи: "Никако же никому на пении не глаголати, кроме Настоятеля и Келаря и
Уставщика и Надзирателя; да и тем вкратце нужное рещи; и о церковном благочинии
не велегласно, но шептанием, да не и прочих смутить [...]. Аще ли же будет нужда
неотложна глаголати что, подобает вон от пения изыти, или после пения глаголати"
(УИВ, 68). "На соборном пении и на трапезе Настоятелю, егда убо приходят братия к
нему о духовных делех или о телесных, он же к ним беседует вкратце и тихо,
шептанием" (УИВ, 135)
Богослужење је основна обавеза сваког члана обитељи, тако да кашњење на
службе или излажење са њих без оправданог разлога (због телесне немоћи или
неопходности вршења послушања), премештање са једног места на друго, невођење
рачуна о поретку службе од стране канонарха и појаца, сходно типику, представљају
грубо оглушење о манастирски поредак и као такви имплицирају изрицање
епитимије, јер је такво недолично понашање вређање Бога и презирање светиње. "Да
се ведуще, братие, не подобает нам исходити из церкви прежде отпуста от
Божественнаго правила и пения, ниже со места на место преходити" (УИВ, 68). "Аще
нерадети начнем о соборном правиле, последи всех приходяще и прежде отходяще,
яко нерадиви отвержени будем от Бога" (УИВ, 62). Исти устав предвиђа "еже
поспевати к началу пения всякого, а со своего места на иное не преходити, а из
церкви или из трапезы с пения не ходити прежде отпуста без благословения, кроме
великия нужда; не беседовати, ниже смеятися на пении, а после пения в церкви и в
трапезе не оставатися, а крылошаном имети брежение о церковном пении и о
прочитании и о псалмех" (УИВ; 115)
Приликом уласка у храм, изласка из храма, приступања целивајућој икони,
евхаристијској чаши, служашчем свештенику ради узимања нафоре и благослова, као
и у неким другим ситуацијама (узимање свете воде, послуживање кољивом и сл.)
монаси стоје у реду, један испред другог по старешинству, на извесном растојању.
Место у реду одређује се по старешинству - не по годинама него по постригу у
схиму или расофор: "К Евангелию и святых Икон поклонению благочиние по
старчеству блюдомо бе, да не некое замешание сотворится в них" (УКБ, 34).
Општење са посетиоцима и гостима манастира
Староруским монашким типицима предвиђене су норме комуникативног
понашања чланова обитељи у контакту са посетиоцима и гостима манастира. О
традицијама монашког гостољубља, везаног првенствено за духовно руковођење
мирјанима, сведочи, између осталог, фрагмент из гл. 10 Устава Јосифа Волоцког под
називом "Сказание в кратце о Святых отцех, бывших в монастырех, иже во Рустей
земли сущих", где се истиче како су у знаменитом Чудовом манастиру ученици св.
Сергија Радоњешког били "честны и святолепны и иночески и духовне живуще,
якоже и всем человеком приходити к ним, старым же и юным, и пользу от них
примати" (УИВ, 108). Предмет разговора између посетилаца и монаха пре свега су
представљале духовне теме. Тако, устав Корнилија Комељског прописује о чему
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доликује говорити мирјанима под сводовима свете обитељи: "О сем едином да будут
словеса наши, о нем же изыдохом от мира, о терпении и о подвизе, о смирении, о
жизни духовней, о ратеях бесовских, о надежди жизни вечныя, о безконечней муце
грешным, от Божественных Писаний, еже на пользу души" (УКК, 181). Један познији
типик даје препоруку да се у благоваоници, уколико су за обедом присутни и
посетиоци, зарад избегавања испразних разговора обавезно чита неко душекорисно
штиво, које ће послужити њиховом усавршавању у вери: "На случай же приезда или
прихода богомольцев для их назидания в случае нужды посылался один из
опытнейших братий, или читал в странноприимной жития святых и душеполезныя
книги" (УФП, 253). У истом духу је и препорука да се у манастиру не чини ништа од
световних послова, па ни свештенорадње везане за мирјански живот: "В монастырех,
в мужеском или женьском, никакоже годится что деяти и на въспоминание мирскых
дел [...]; не достоит в монастыре ни венчания творити, ниже позоровати, ни женам
вхождения творити на блажение братьи, или черньцу попу венчати, мирских бо
попов есть тое дело, а не чернеческое, развее, аще велика нужа будет, крестити дитя"
(МК, 225). Од особите је важности, како се наглашава, чување достојанства монаха
пред посетиоцима, њихово узорно понашање особито на службама Божијим, јер било
какво оглушење о поредак у овим ситуацијама може представљати мирјанима повод
за саблазан: "Аще ли же приключится с нами быти на соборней молитве мирянину
человеку или иноку гостю, аще и от честных есть, тогда паче подобает нам не
творити беседы на молитве, яко да от зазрения убежим и на себе гнев Божий не
привлечем: обычай бо миряном зазирати и иноком безчинствующим смеятися"
(УИВ, 135). Стриктно се поштовало право сваког богомољног посетиоца да у
обитељи проведе три дана као гост, без принуђавања да обавља било какве послове, а
препоручивало се и давање потребитима милостиње на растанку, како нико не би
напустио манастир необдарен и неутешен: "Егда приходят к вам странныи или иноцы
или мирстии всяко потщитися прияти или покоити страннаго. [...] Еликому любо
пребыти тя восхощет да пребудет по завещанию святых Отец три дня и на дело не
нудите его ни слова тяжка рцете ему [...] и отпущаеще же дадите милостыню елико
по силе, тако ж аще и мирстии жители или властители честь вздадите ему" (УЕП, 55).
"Не станет у него хлеба и пришед начнет просити дадите ему елико требует, а еже
кто и хощет купити на денги никакоже тако учините, но туне даваите [...], все бо
Божие есть" (УЕП, 55). Регулисано је и питање примања прилога од посетилаца, које
је било допуштено само у име целе монашке заједнице, а никако са намером да
послуже само појединим њеним члановима: "Аще кто от великих, и всяк
Христолюбец приидет в монастырь, и восхощет давати милостыню по рукам [...],
глаголати к таковым: "Аще творити нам милостыню, даждь нам вообще всем; мы убо
особно по рукам не приемлем, Божественное Писание не повелевает во общих
житиях особному чему быти отнюдь" (УКК, 183). Ипак, у односу према посетиоцима
постављају се ограничења уколико се неки њихов предлог или намера коси са
правилима монашког живљења: рецимо, ако неко зажели да угости братију јелом или
пићем, "то не послушати его и не пити: лучше убо в том его оскорбити, нежели
преступити устав монастырский" (УКК, 184). Исто тако саветује се монасима да у
управљању метосима не залазе у световне преокупације које би се косиле са
положеним монашким заветима: "Егда же обяжется селы и мирскими попеченьми,
тогда потреба и к князем ходити и властелем, и судилиша искати, и стояти за
обидимых, и сваритись, и смиритись, и не хотя, к всякому человеку, еже не выдати в
обиду своих людий, труд велик поднимати и правила своего оставляти. А еже сего
страшнейши, яко повнегда черньцем начати села властвоватись, и мужем и женам
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судити, часто хождения в них творити и о них печаловатися; чем мирянина различни
суть?" (МК, 230).
Општење на јавним местима
Монашка лица се, сходно типицима, из манастира не удаљавају без преке
потребе, уз обавезан благослов настојатеља: "Потребно есть ведати, яко неподобно
есть, паче же рещи бедно, еже иноком исходити вне обители кроме благословения
Настоящего. Аще убо нужда ради исходим, или пища ради, или одежа, или дела ради,
и тако не имам ответа благословенна; аще бо нужда ради, то паче со благословением
подобает, яко да не всуе труд ваш бывает; всяко бо дело без благословения проклято
есть" – посебно "аще исходим на зло, иже глумитися и смеятися и празднословия
глаголати и ясти и пити: сия убо явлено в геену огнену отсылают душа своя" (УИВ,
83). У истом духу је и препорука: "Братие, потщимся всем сердцем яко смрада
смертнаго жала отбегати [...] еже скитатися вне обители без повеления Настоятелева"
(УИВ, 84). Боравећи изван манастира, монах је дужан клонити се испразних
разговора и свега што би могло заокупити његове мисли, удаљујући га од непрестане
молитве и богомислија: "Аще послан будет чернец игуменом на службу, в град или
весь некоторую, не достоит ему само и онамо очима зрети, ниже смотрити лица
некоторая, могущая его уязвити, ниже беседам неподобным внимати, но весь помысл
свой к Богу обращати. [...] О еже бо зрети само и онамо, и о еже с вниманием
послушати гласы неподобные мирьские, и еже смотрати лица женьская с
прилежанием и описывати та в сердци и в мысли своей, рождаются в сердци иноку
помысли сквернии; от сего бо и падения бывают невнимательным иноком" (МК,
223). Претерано општење са световњацима може овим потоњима представљати повод
за саблазан: ако "мирских человек домы и пирове нами исполнены будут, сего ради в
нынешнем веце смех и поругание и поношение будем мирским человеком, в
будущем же веце, яко нерадивыи и ленивыи, осуждени будем в вечныя муки" (УИВ,
141). Стога су типицима предвиђене и дисциплинске мере – епитимије против монаха
који се одвише присно опходе са световњацима или без преке потребе и благослова
настојатеља излазе из манастира: "Аще ли [...] кто начнет от братий гости провожати
за монастырь, или во сретение исходити не повелен быв, опитемьи два дни сухо ясти;
аще ли кто пойдет в мир, опитемьи 4 дни сухо ясти; аще ли многащи се творит, да
отженется от обители" (УИВ, 153).
Општење са старијима
У древним типицима налазимо низ препорука о односу према старијима по
годинама и по чину, који треба да се изграђује на основама уважавања и потпуног
послушања - врлине која у општежићу превасходи све остале, нарочито када је реч о
односу између братије и игумана: "Предайте же ся ему (Игумену) и всю волю свою
отсек мечем слова Божия, еже рече сам Христос [...]. Подобает же и нам, братие, не
ослушливом быти, но вся повеленная творити, и яко от Бога приимати, якоже сам
рече святым апостолом: "Слушаяй вас, мене слушает, и отметаяйся вас, мене ся
отмещет" (Лук. 10, 16). [...] Послушание паче постнаго и пустыннаго труда: Ангел бо
Господень ходит сзади послушающего и считает стопы его, и приносит на всяк день
к Богу, аки воню благоухания" (УЕП, 45). "А на службу иде же послет Игумен коего
инока, без всякого ослушания да идет, с молитвою и благословением, а без
благословения Игумена на своя вещи никакоже не ходити ни куда же" (УЕП, 52).
"Аще кто вопреки начнет глаголати Игумену, и воздвигати свары, заперт таковый да
будет в темници, донде же покается; а не покоривого мниха [...] да выженут вон из
монастыря, яко гнилый уд от здраваго тела" (УЕП, 52).
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Општење са децом
У староруским типицима монасима се саветује потпуно избегавање
контаката са децом, како не би дошло до појаве непожељних помисли и осећања (пре
свега похотљивих и оних везаних за некадашњи живот у свету). Зато се прецизира да
деца не могу бити ученици у манастиру, нити им се дозвољава да станују унутар
зидова манастирских, а "младићима голобрадим" није допуштено ни послуживати за
трпезом или обављати разне послове у газдинству: "Детей малых не приимати в
обитель, еже учити их книгам. Рече бо некий старец: "Не приводите детей семо, три
бо церкви пусты беша детий деля". И ин старец рече: "Егда видите дети, возьмите
милоти ваша и побежите" (УЕП, 50). "Не подобает же в монастыре жити отрочатом
голоусым. [...] Сего ради хотящеи спастися удаляемся от них, яко от пламени; и в
седалищи далече да седим от них, и на лице да не взираем им: да не како на лице
взиранием семя похотения от врага приимем. [...] Сего ради не служити в трапезе
робятом голоусым, и служащих робят ис трапезы вместе отпущати, а в трапезе не
оставатися никоторого для дела [...]; по келиям робятом не жити, и в келию робят
голоусых не пущати, ни на монастырь, никотораго для дела; а которому брату недобе
что сделати в келии, ино ко нему послати сверстного, а не голоусого" (УИВ, 96). Чак
се и милостиња деци давала изван манастира: "Сего ради быти на монастыри
сторожу, отрочат на монастырь не пущати, а давати им хлеб за монастырем" (УИВ,
97). "Соборная братия аще узрят на монастыре отрочата ходяща, или в келии у кого,
или в трапезе, или на дворцех, да возбранят и запретять и не попустять сему быти; а
милостыня им давати и кормити их за монастырем" (УИВ, 145).
Општење са сродницима
Приликом полагања монашких завета монах прекида везе са светом и
удаљује се од својих сродника, следећи унутарњем призиву ка живљењу једино са
Богом (исп. Мт. 19, 29). Сходно древним типицима, монах се позива на безусловно
прекидање општења са сродницима; нарочито се истиче забрана давања сродницима
било каквог манастирског иметка или мољења сродника за пружање помоћи: "А
сродником вам монастырского Господеви возложенного ничего не отдавать, да не
таяжде постраждете, якоже Анания и Сапфира и Гиезия" (ГИ, 259). "Да никто от
братий просит у кого от внешних, от мирских, или от инок, или от сродник своих,
сребра или риз, или ино что каково на себе" (УКК, 177). Разговори са сродницима
воде се искључиво са знањем настојатеља: "Аще к некоему брату от внешних кто
прииде мирский человек, или от сродник его или знаемый ему, и ему без
благословения Настоящаго в келлию к себе не впущати, ни беседовати с ними что
нигде же" (УКК, 176). Једино се мајци сме допустити сусрет са монахом у његовој
келији: "Вход в кельи женскому полу воспрещен решительно, одну только родную
мать можно принять и то с благословения настоятеля" (УПМ, 250). У присуству
најближих сродника у храму монах се не сме расејавати, него мора будно пазити на
оно што се чита и поје: "Ни бесед же, ни празднословия, ни шептания друг с другом
не творити, ни с приходящими, аще кому будут и свои, и знаемии ему иноки или
миряне, но внимати чтению и пению ту сущему" (УКК, 172). Није препоручљиво ни
одлажење к сродницима у госте: "Произхождения же из монастыря, творити не
просто, и яко же прилучится, во грады или в веси, или же по плоти к своим исходити,
или монастыри обходити безвременно и неблагословенно, нам ненадобно" (УКК,
181).
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Општење са странцима (лаицима)
У односу према лаицима монаси су били дужни чувати достојанство свога
звања, са свешћу да су изашли из света и одрекли се служења његовим стихијама и да
им је дужност да световњацима буду узор вере и живљења: "Будите образ жития
честнаго мирскым [...]; свершением бо житием и непорочным и беззазорным по
всему подобает нам быти" (УЕП, 48). Разговори са мирјанима нису смели имати
световни карактер: по Корнилију Комељском, недопустиво је "празднословити и
глаголати словеса и мирских, реку, о царех, и о князех, и о войнах [?земских] ниже о
житейских, о брацех, и о дарех, и о [тугех], и о прочих мирских вещах, ниже о
монастыре, или о иноце, еже и о прочих испытовати и преогорчевати; от того бо
бывают вся злая и осуждение" (УКК, 181). "Чужды бо нам суть таковыя повести и
суесловия мира отрекшимся. Наипаче же, егда будем негде вне монастыря и близ
мирских человек, блюстися, и ничто же при них не глаголати, ни монастырских ни
братних вещей не износити, да не похулено будет чернеческое житие и соблазнятся
мирския чады" (УКК, 181). Такође се јасна граница између света и манастира
поставља и у сфери имовинских односа: недопустиво је да монах било шта заиште од
световњака, нити да тргује под сводовима манастира. "Аще ли оскудеет потреба
телесная на искушение, не рцы человеку: даждь ми. Лучше уповати на Господа, неже
на человека" (УЕП, 47). "Подобает же в селех монастырских не жити чернецу
поселскому [...]; тако же и христиан на монастыре не судити, но за монастырем или
на дворце. Не купити же ничто же ни у кого же на монастыре, ниже продати кому
что" (УИВ, 146).
Општење између мушкараца и жена
Манастири су у средњевековној Русији могли бити мушки или женски, а у
ређим случајевима и мешовити, као нпр. обитељи Пресвете Богородице на Шеши у
Тверу, Воскресења Христовог у Новгороду и др. (Булгаков 1995, 3: 135-136).
Монашка лица клонила су се општења са особама супротног пола (изузев када је то
неопходно, рецимо ради вршења духовничке службе), како би избегла повод за
распаљивање телесне похоте. Отуда су у типицима присутне не само посебне
одредбе, него и читава поглавља којима се регулише општење између лица супротног
пола. Тако, у Уставу Евфросина Псковског, у гл. 10 "О женском вхождении",
прописује се: "Да пребудут в сей обители ни коими делы хождение женскаго полу".
Недопустиво је чак и држање женки животиња не само у манастиру, него и у
метосима: "Еще ж и сие, да не имате животное от женскаго пола, на потребу
служебную в монастыри никако же, ниже в селех" (УЕП, 49). Устав Јосифа Волоцког
(гл. 8: "Яко не подобает в монастыри женскому входу быти") прописује
недопустивост општења са женама, укључујући и монахиње, било којим поводом,
образлажући ту забрану аскетичким аргументима: "Да не внидет жена ниже инокиня
в мужский монастырь ниже вины ради погребальныя, ниже иныя ради вины. Не
естества или сродства гнушающеся сия творим; но яко елико приближаются нам,
толико воспоминанию страстей приводят, и смущают и помрачают ум, и рати
помысленыя воздвижут" (УИВ, 95). Једини изузетак је улазак жене у манастирски
храм, обавезно у пратњи два-три старија монаха, али је било какво задржавање у
другим просторијама особама женског пола најстроже забрањено: "Аще ли же нужда
будет жене ити в церковь, да идет нощию, а прежде пришлет, да возвестит
Настоятелю или Келарю; они же пошлют к ней старцов два или три, которые на то
подобны; они же идут к ней и с нею идут в церковь, тако же и из церкви с нею идут
за монастырь; а по келиям ей не велят ходити, ни в трапезу. Аще ли же будет нужда
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сию кормити, ино кормити на дворце, а в келиях никако же, да отпустят прочь, а на
дворце ни мало не держати ея" (УИВ, 145). Ограничења у општењу међу особама
супротног пола односе се и на богомољне посетиоце обитељи: "Богомольцы,
посещающие обитель, принимаются в монастырской гостинице. Особы мужского
пола приглашаются к братской трапезе, если пожелают. Особам женского пола, и не
желающим быть за общим столом, пища приносится гостинниками" (УПМ, 251).
Писмено општење
Приватну преписку монашка лица водила су једино по благослову духовника
или игумана. Настојатељ је такође имао право и дужност увида у сваки документ из
приватне преписке: "Аще кто к некоему брату принесе тот кого грамоту или некое
приношение, той брат грамоты не распечатав, приношаше к Настоятелю, такожде и
еже принесеся ему (= настоятелю), ко отцу несяше. Подобно, аще кто хотяше от себе
к кому вне монастыря писание послати без отча повеления никтоже держаше" (УКБ,
35).
Алкохол и општење
Узимање вина прецизирано је типиком (постојали су дани када, у складу са
правилима поста, није била разрешена његова употреба). Друга алкохолна пића није
било допуштено узимати, чак ни умерено, како би се избегло пијанство као велико
зло – узрочник духовног пада монаха, повод за раздоре у обитељи и за саблажњавање
лаика. "Пиянство есть дверь страстем, отквернением вождь, блуду делатель, волны
сквернением, море помыслом, глубина неизреченных нечистот, блядословие,
нечувствие, дерзость, несытство, безболезние душевное, непоминание смертное,
безнадежие и отчаяние, иже всех лютейши, от негоже бывает души падение и ума
преступление" (УИВ, 94), - учи преподобни Јосиф Волоцки. Сви оснивачи манастира
у Русији завештају братији строго пажење на себе и недопуштање узимања
алкохолних пића. "Преподобный Кирилл, да не токмо в животе его, но и паче по
преставлении его, никтоже дерзнет пиянственное кое питие внести во обитель его"
(УКБ, 36). Евфросин Псковски поручује братији: "Пиянство безмерное и безчиние
всякое отънуд да не будет в вас. Великаго бо Христовых уст проповедника Павла
слова не забывайте: "Пьяницы Царствия Божия не наследят" (1. Кор. 6, 10)" (УЕП,
48). И даље: "Плакатися и рыдати повелено есть пиянство любящим. Сего ради и
вспоминаю вам, братие, яко да не от нашего начала имя Божие похулится и одеяние
великаго Ангельскаго образа зазрится к нашему вечному осуждению" (УЕП, 49).
Пиће се не сме узимати ни у благоваоници, нити по келијама: "Подобает же убо
прежде всех много попечение и тщание имети о сем, яко да не будет во обители,
ниже в трапезе, ниже в келиях пития, от негоже бывает пьянство, яко да не будем
врагом нашим в посмех и в поругание чувственным же и мысленным" (УИВ, 95).
Уколико неко добије на дар алкохолно пиће, дужан је да о томе извести настојатеља
или економа: "Не подобает во обители быти питию, от негоже пиянство бывает; аще
ли же кому принесут в келию таковое питие, да возвестит Настоятелю или Келарю,
сам же никако же да вкусить" (УИВ, 117).
Хумор и општење
Окупљање братије ради збијања шале, сходно одредбама типика, у начелу је
подлегало епитимији. Наиме, са озбиљношћу живота покајничког, који монах треба
да води, несагласно је било какво изазивање шале и смеха, као и учествовање у томе.
Отуда у анализираним уставима налазимо овакве рестриктивне одредбе: "Аще ли кто
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на деле смехотворит, или празднословие глаголет [...], да поклонится 100, или сухо
ясть день; аще ли и се не единою, да отлучится от церкви и от трапезы на три дни"
(УИВ, 153). "Аще кто на трапезе [...] смеется [...], да поклонится 50, или сухо ясть
день" (УИВ, 151). "Кто беседует на пении или смеется, да поклонится 100, или сухо
ясть день; аще ли же не единою се творит, да отлучится три дни" (УИВ, 151).
Невербално комуникативно понашање
Гестови у општењу
За монашку средину карактеристична је суздржаност у експликацији емоција
невербалним средствима - гестовима. На богослужењима, као и у келејној молитви,
су се користиле специфичне позе, чија је употреба била прописана типиком: мали и
велики поклони, стајање, клечање, подизање руку и скрштање руку на грудима,
покривање и откривање главе, окретање лица према истоку. Метаније (мале и велике)
су се користиле приликом поздрављања монаха (не само старијих по чину) као знак
уважавања: "Егда же бывает собор у Игумена в келии, или у Келаря, и сходящимся
братиям, вшедше убо в келию кождо их ко Святым иконам или к честному кресту
сотворят три поклоны; потом же пред Настоятелем един поклон, благословение
воземше у Настоятеля и у братии, седают безмолвно" (УИВ, 149). Оне су могле
представљати и невербални израз молбе за опроштај, извињења: "Аще ли кто [...] не
доспе приити к началу пения, егда рекут: "Приидите поклонимся..." начальное, и он
приидет в церковь, и поклонится Игумену, прося прощения. Аще ли несть игумена,
то на обоих старших по клиросам поклонится" (УКК, 172). Најчешће су практиковане
на богослужењима, као и при вршењу келејног правила: тако, још код Теодосија
Печерског налазимо податак да "въстаняше пакы на нощное пение, и поклонение
коленомъ творя" (ФП, 522). У епитимијнику Јосифа Волоцког наводи се чињење 100
или 50 поклона као честа казнена мера за разна оглушења о манастирски поредак
(УИВ 151-155). Неки типици прецизирали су број и врсту метанија и у склопу
индивидуалног правила, чинећи их општеобавезујућим за сваког члана обитељи:
тако, у Флоришчевом манастиру калуђери су свакодневно при испуњавању келејног
правила практиковали 300 великих метанија, изузев суботњих, недељних и
празничних дана, када су земни поклони замењивани појасним (УФП, 253). На
богослужењу сви монаси вршили су метаније истовремено, "как один, смотря на
чтеца или на очередного монаха" (УФП, 252).
Положај тела при општењу
Положај тела такође је тумачен као битна компонента достојанства монаха и
израз њиховог смирења; отуда су типицима прецизирани и неки елементи соматског
језика који су се користили како у општењу међу сабраћом, тако и пред световним
лицима. Рецимо, још преподобни Теодосије Печерски поручује братији: "И ходяще
же руце съгъбене на прьсьхъ своихъ кождо да имате, и никтоже васъ да не преходить
в съмерении же вашемъ, да ся покланяете къждо другъ къ другу, якоже есть лепо
мьниху" (ФП, 713). Сабраност на молитви и покајничко расположење морају имати
свој израз и одраз и у соматском језику: "Стисни свои руце, и соедини своя нозе, и
очи смежи, и ум собери; мысль же свою и сердце возми на небо, и тако зри ко Богу со
слезами и стенанием милость призывая" (УИВ, 64). Отуда је типицима било
прописано смерно, али и истрајно стајање на молитви, без премештања са једне ноге
на другу, ослањања на стубове или зидове храма: "Подобает убо нам братие
предстоящим на молитве [...] предстояти со трепетом, ни ноги от ноги преставляти,
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ниже от места на место преходити, ниже ослонятися стеною и столпом" (УИВ, 69). За
преподобног Кирила Белојезерског забележено је: "Сам же блаженный Настоятель в
церкви стоя, николиже к стене приклонися, или безвременно посиде, аще и нозе его
от стояния яко столпи бяху" (УКБ, 35).
Социјални символизам
Символика одеће
Монашка одећа има наглашену симболичку функцију: сваки њен елемент
подсећа монаха на завете положене приликом примања пострига, на шта се и
експлицитно указује у Чину мале схиме или мандије и Чину велике схиме (в.
Поповић 1981, 193-208). Руски средњовековни типици садрже извесне
реминисценције на ове чинове, као нпр. код Евфросина Псковског: "Обуй нозе
Евангельскими учении и препояши чресла целомудиря словесы, даждь меч в руце на
страсти ярость остру и противитися полку страстей и сласти росто рещи: всякыми
делы благими украшена; також и иноцы вси должны суть быти" (УЕП, 43). Облачење
у монашко рухо представљало је знак духовне зрелости и зато су искушеници носили
световну одећу: тако, преподобни Теодосије Печерски, када би примио новака у
обитељ, "нъ не ту абие постригаше его, но повелеваше ему в своей одежи ходити,
дондеже извыкняше всь устрой манастырьскый, таче по сих облечашети и в
мнишьскую одеждю и тако пакы въ всех служьбах искушашети и, ти тъгды остригы
и оболчашети и въ мантию, дондеже пакы будяше чьрньць искусен житиемъ чистымъ
си, ти тъгда сподобяшети и прияти святую скиму" (ФП, 500). Као символ савршеног
одрицања од света и његових вредности, добровољног сиротовања и покајања,
монашка одећа била је изузетно скромна и за све чланове обитељи једнообразна:
"Одеяния и обуща имети нужная и противу месту и разсуждению, проста и худейша
и малою ценою, а не по коварству бесовскому и по страсти многоценная и излишняя
искати" (УКК, 177). "В монастыри и одежда и обуща единообразны и смирены,
точию нужны и доволь исполняющи" (УКК, 178). "Одеяния имети нужная [...], и
проста и худейша, а не по коварству бесовскому многоценна и излишняя искати"
(УИВ, 75). "[...] всяко украшение чуже есть священническаго и иноческаго образа
[...], ибо в мирстем житии ризами украшаяйся, славу от человек приемлет; а в
иноческом же житии смиренная и худейшая имеется одежда, на небесех славу
притворяет" (УИВ, 76). Код Јосифа Волоцког ипак налазимо различита правила о
количини и каквоћи одеће коју монаси могу поседовати у складу са степенима
њиховог духовног савршенства: "Первое устроение: аще кто восхощет совершенное
нестяжание имети, по Христову словеси, рекшему: "Не стяжите двою ризу", да имат
манатию едину, шубу едину, свитки две или три, и всего платия по единому, вся же
худа и непотребна. Таковый есть совершен Христов ученик, и подобник и ревнитель
Святым, иже зиму же и студень и наготу и беду и труды и нужда Христа ради
пострада, и его ради тесным путем шествова [...]. Второе устроение: еже имети
манатию едину большую неискропану, клобук и ряску и шубу, все по единому, и
нетщеславно, ниже пристрастно, и сей путем благим шествует и во след перваго идет
[...] Третие устроение [...] сице да имат: мантию едину нову, а другую ветху, клобук
един нов, а другий ветхий, ряску едину нову, а другую ветху, свитки три, едина
новая, две ветхи, сапоги едины новы, а другии ветхи, чулки одни, скуфьи две зимних,
а две летних, едина новая, а другая ветха" (УИВ, 79).
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Символика боја
Монашка раса, подраса, камилавка и панакамилавка обавезно су били црне
или неке друге загасите боје, која символизује, као прво, одрицање од света (тканина
није смела да буде друге боје или шарена да не би личила на одећу световњака), као
друго, добровољно примање на себе жалости и тескоба монашког живота, и треће,
уздање у Божији покров. "Иже любит ризы светлы, сей наг есть от Божественная
одежда" (УИВ, 76).
Символика спољашњег изгледа монаха (косе и браде)
Монашка лица мушког пола, као и свештеници, имала су обавезу ношења
браде, на шта указују, полазећи од става апостола Павла (1. Кор. 11, 14), још
најстарији канонски прописи и правила светих Отаца. Ношење браде, "цвета
мушкости" (Св. Климент Александријски), знак је поштовања природне, од Бога дате
лепоте човечије и покоравања мушкарца вољи Божијој. Символика ношења дуге косе
код монаха јесте указивање на одвојеност од света, на другачији начин живота од
световних лица и држање особитих завета (детаљније в. у: Стојчевић 1998, 156-161).
Отуда се древним типицима препоручује да се голобради младићи не примају у
братство нити међу манастирске аргате: тако, гл. 12 Устава Евфросина Псковског ("О
иноках голоусых") налаже: "Чадо, не лепо есть паче же пакостно сицевей лавре без
брады имети кого. Се бо и стареи скитскии Отци уставиша, и мне предаша
Евфимиева чадь. [...] Не токмо же учения ради не приимати их, но ни послужения
ради, но самы работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему со трепетом (Псал. 2,
11)" (УЕП, 50).
Символика манира говора
Монасима, сходно староруским типицима, приличи да говоре тихо, споријим
или средњим темпом говора, што символизује њихово смирење, покајнички подвиг
("крест послушанья, терпенье, крест от веры и любве, терпеньем всякия туги и
печали мнишскаго житья царств ради небеснаго" - ПСО, 261), али и стварност
достигнутог душевног спокојства, утехе и радости у Духу светоме. Монах се не влада
"по образу ветхаго человека, свергшаго Божий образъ, и сринувшагося во образ
безчестья", него "по образу новаго Адама – Христа с небесе, Бога нашего, собою
образ давшаго, делом научша девственному нетленному благолепью, позвавшему ны
в причастье Своего Божества" (ПСО, 261). Међу идеалним карактеристикама оних
који би се могли назвати "истинны иноцы", "небеснии граждане" наводи се
спремност "пребыти безградни, бездомни, странни, несребролюбивы, неименнии,
смиренномудри, кротки, благи, милостиви, молчаливи [...]; имети образ смирен, и
одеяние худо, и обычай прост, и глагол не двословен, и ступание не тщеславно, и
худость ризную, и глас средния меры, и в нищете житие и конечное нестяжание"
(ДМ, 160-161). Манир говора показује расположење срца; тих и смирен глас низводи
милост Божију на монаха: "Сердечный нрав видимым образом показати [...] кроткаго
и утешнаго ради гласа: тихое бо и кроткое любит Господь: на кого бо, рече, призрю,
но на кроткаго и молчаливаго и трепещущаго моих словес" (УИБ, 64). Типицима се
прописује не само начин читања и појања у храму него и говорења на заједничким
састанцима: том приликом сваки сабрат "глаголет тихо и кротко и со страхом
Божиим и со вниманием [...]. Прежде убо един глаголет; потом же другий, у перваго
испросив, глаголет; потом же третий, у втораго испросив, глаголет; и тако вси
глаголют кротко же и тихо един по единому; аще ли который начнет сваритися и
сквернословие глаголати или друг друга укаряти, таковых единодушно укоривше или
бивше измещут вон" (УИВ, 150).
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Закључак
У овом раду покушали смо да понудимо комплексан и системски опис
комуникативног понашања монаха у руској говорној и социокултурној средини из
дијахронијске перспективе по ситуативном моделу. Опис монашке комуникативне
културе у средњевековној Русији показује да се по низу параметара вербалног,
невербалног комуникативног понашања и социјалног символизма она придржавала
норми и традиција прихваћених у комуникативном понашању монаха из средина у
којима је монаштво поникло или доживело процват (Египат, Сирија, Палестина,
Византија), као и да њене одлике нису доживеле битне промене до данашњег дана,
што је, несумњиво, још једно сведочанство универзалног, наднационалног и
временски неусловљеног карактера монашког служења и одговарајућег начина
живота. С друге стране, монашка комуникативна култура у Русији XI-XVII века
знатно се разликовала од оне прихваћене у секуларној средини (у то доба мање него
данас), што се манифестовало како у постојању извесних специфичних
нееквивалентних појава и елемената комуникативног понашања које су
карактерисале искључиво монашку средину, тако и у неједнаком степену
интензивности појединих комуникативних обележја у односу на секуларну средину.
У целини посматрано, монашка комуникативна култура и традиција у Русији XI-XVII
века по низу параметара (особито у домену невербалног понашања и социјалног
символизма) ближа је културама и традицијама монаштва у другим православним
срединама него секуларној комуникацији у руској говорној и социокултурној
средини.
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Ксения Кончаревич
ДРЕВНЕРУССКИЕ МОНАСТЫРСКИЕ УСТАВЫ КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОНАШЕСТВУЮЩИХ
В статье предлагается комплексное и системное описание коммуникативного
поведения монаштвующих в русской языковой и социокультурной среде из
диахронической перспективы, на основании ситуационной модели дескрипции, в
целях выявления специфических особенностей вербального, невербального
коммуникативного поведения и социального символизма на материале иноческих
дисциплинарных уставов XI - XVII вв.
Анализ монашеской коммуникативной культуры в России XI - XVII вв.
показывает, что по ряду параметров вербального, невербального коммуникативного
поведения и социального символизма она весьма близка к нормам и традициям,
принятым в коммуникативном поведении иночествующих в других национальных
средах и в другие эпохи, включая и современность. Это является очередным ярким
свидетельством универсального, сверхнационального характера монашеского идеала
и соответствующего образа жизни. С другой стороны, она резко отличается от
секулярной среды, что проявляется как в наличии некоторых специфических
безэквивалентных явлений и элементов коммуникативного поведения, характерных
исключительно для монашеской среды, так и в неодинаковой степени интенсивности
отдельных коммуникативных признаков по сравенению с мирской средой.
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МЕСЕЦОСЛОВ СТУДИЈСКО-АЛЕКСИЈЕВСКОГ ТИПИКА И
ПАМЕТИ СВЕТИХ У ЈАГИЋЕВИМ МИНЕЈИМА И
БРАТКОВОМЕ МИНЕЈУ
Апстракт: У раду ће се изнети резултати поређења месецослова Студијско-Алексијевског Типика и памети светих Јагићевих минеја и Братковога минеја.
Циљ је да се сагледа однос минеја према овом најстаријем словенском преводу једног
Типика.
Кључне речи: Типик Алексија Студита, Студијско-Алексијевски типик, Јагићеви минеји, Братков минеј, месецослов, памети светих.
Определивши се за прихватање хришћанске вере из Византије, Срби су прихватили и преузели и облик црквеног култа из Византије. Црквени култ византијске
провенијенције, изражен у обредима Цркве и богослужбеној књижевности, припојио
је српски народ хришћанској култури. Или, како је то већ истакнуто, "управо (је) византијска литургичка књижевност, присутна у песмама Октоиха, Минеја, Ирмологија
и др., поред текстова Светога писма и Житија светих, највише и допринела обликовању културне свести средњовековне Србије..."1. Захваљујући истоветности структуре
и облика црквенога култа у Византији и средњовековној Србији, могућно је вршити
истраживања и поређења богослужбених књига византијског и словенског ареала. Да
би то било јасније, укратко ћу рећи о организацији византијског, и од ње преузетог
словенског богослужења.
У православној цркви сва се богослужења врше у одређеним циклусима:
дневним, годишњим и пасхалним. Дневне службе, изложене у Часослову, саме по себи нису потпуне и представљају основни костур богослужења. У структуру служби
дневног круга уграђују се текстови из два основна извора: Октоиха и Минеја. У току
пасхалног богослужбеног циклуса, уместо Октоиха употребљавају се две књиге Триода – Посни и Цветни. Комбиновањем текстова из ових богослужбених књига, уз читања из Светога писма, настаје црквена служба у пуном смислу те речи. Комбиновање ових текстова није произвољно. За њихово комбиновање постоје правила која су
изложена у типику. Типиком је одређен канон литургичких целина и оних књижевних облика који улазе у те целине, као и то који ће се дневни свети само поменути у
молитви (нпр. отпусту), а коме ће се појати служба2. Типик служи да обезбеди правилност у смењивању богослужбених текстова и радњи. Он садржи упутства о начину вршења богослужења у току читаве године, у сва три богослужбена циклуса, изложена календарским редом почев од 1. септембра. Тај, други, део Типика назива се
1 Д. Богдановић, Студије из српске средњовековне књижевности, Београд 1997, стр. 245.
2 Д. Богдановић, Студије из српске средњовековне књижевности, стр. 242-244.
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синаксар или месецослов3.
Познато је да је у Православној цркви постојао и био у употреби велики број
различитих Типика4. Мада је међу типицима владала велика разноликост и неуједначеност5, ипак се могу разликовати два основна типа, а то су јерусалимски и студијски
типици. Словени су писменост, а самим тим и богослужење на словенском језику,
примили мисионарском делатношћу Свете браће Ћирила и Методија. Они су кренули
из Цариграда, па није без основа претпоставити да је прво словенско богослужење
било уређено према цариградским правилима. Ако су Света браћа превела неку врсту
празничног минеја, како се претпоставља6, онда је врло вероватно да је он био уређен
према типицима који су уређивали цариградску богослужбену праксу. Ученици и настављачи Ћирила и Методија настављајући мисионарску мисију Свете браће, преводили су даље богослужбене књиге, које су, вероватно, добијали из Цариграда. Стога
се може претпоставити да је у цркви на територији најраније српске државе богослужење било уређивано према цариградским правилима. Ако се има у виду да је Студијски типик на територији Цариградске патријаршије и њене утицајне сфере био у
употреби, и по њему се уређивало богослужење, од краја 11. па све до почетка 14. века7, онда се може претпоставити и да је у најранијем периоду постојања српске цркве Студијски типик регулисао богослужење у њој8.
До нас није дошао сачуван ниједан српски типик студијске провенијенције.
Међутим, сачуван је руски превод Типика студијске провенијенције. Овај типик настао је на основу студијских текстова 1034-1043. за манастир Успења Пресвете Богородице у Цариграду, који је основао патријарх Алексије Студит. Грчки текст овог типика није сачуван, те је једини извор за његово проучавање његов руски превод, извршен 60-их или 70-их година 11. века. Овај превод познат је као Студијско-Алексијевски типик9. Прво сведочанство о употреби овог Типика у новгородским манастирима садржано је у тзв. Јагићевим минејима за септембар-новембар из 1095-1097. године10, писаним за манастир Рођења Пресвете Богородице11. Најстарији српски минеј
3 П. Симић, Редакције пролога и месецослови типика.- Богословље, XX (XXXV), Београд 1976,
1-2, стр. 96.
4 А. Дмитриевский, Описание литургическихъ рукописей хранящихся въ библиотекахъ
православнаго востока. Томъ I. Τυπικα, Киевъ 1895; Томъ II, Петроградъ 1917.
5 Крајем 11. века Никон Црногорац, састављач два зборника – Пандекта и Тактикона – пише да
преписи Студијског типика нису сагласни међусобно, као што се и преписи Јерусалимског типика не слажу међусобно. Види: Архимандритъ Сергий, Полный месяцесловъ Востока, т. I.
Восточная агиология. Репринтное воспроизведение издания: Владимир 1901, Москва 1997, с.
182.
6 М. Мулич, К вопросу о художественом мастерстве в древњейших славянских переводах
служебных миней. У: 1100-годишнина од смртта на Кирил Солунски, кн. 2, Скопје 1970, стр.
240.
7 Архимандритъ Сергий, Полный месяцесловъ Востока, т. I. Восточная агиология. Репринтное
воспроизведение издания: Владимир 1901, Москва 1997, с. 153.
8 П. Симић, Рад Светог Саве на осавремењивању богослужења у Српској цркви. У: Свети Сава
- споменица поводом осамстогодишњице рођења 1175-1975, Београд 1977, 194-196; 200.
9 А. М. Пентковский, Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси, Москва
2001, с. 5. О историјату Типика Алексија Студита и Студијско-Алексијевском типику види на
странама: 42-222.
10 А. М. Пентковский, Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси, с. 195.
11 Критичко издање ових – новгородских – минеја, са студијом о руским и словенским
минејима уопште, види: В. Јагичь, Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русскимъ рукописямъ 1095-1097 г., С. Петербургъ 1881.
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је Братков минеј. Кодекс Братковога минеја има 4 дела. Прва два су настала у другој
четвртини 13. века и чине служабни минеј за септембар-новембар. Друга два су настала у другој четвртини 14. века и чине празнични минеј за остале месеце12. Он има
подлогу Студијског типика, али и помене светих који се везују за типике јерусалимске провенијенције13. Питање односа типика и минеја је од великог значаја за истраживање богослужбених кретања у једној помесној цркви, али и за истраживање самих минеја14.
Однос минеја и типика може се посматрати с разних аспеката. У овом раду
изнећу извесна запажања која сам уочио приликом поређења месецослова СтудијскоАлексијевског Типика (у даљем тексту: САТ)15 и памети светих у Јагићевим минејима (у даљем тексту: Јагић) и Братковоме минеју (у даљем тексту: НБС 647). Руско порекло НБС 647 већ је утврђено16, па је и то био разлог за ово поређење. Поређење Јагић и НБС 647, како на примеру службе 1. септембра17, тако и на ширем плану18, већ
је урађено. Ја ћу најпре приказати однос САТ и Јагић, а потом и однос НБС 647 према њима.
У септембарском делу, САУ и Јагић се на више места разликују. За 1. септембар САУ, после правила за службу за почетак индикта и памет Симеона Столпника, садржи заглавље којим указује на памет мученика Ермогена, Евода и Калисте; Јагић њихову памет не садржи. САУ 4. септ. има памет само Вавиле, док Јагић још и
пр. Мојсеја и муч. Ормине. САУ 6. септ. помиње само арх. Михаила, а Јагић и муч.
Кирила. САУ 16. септ. указује на памет муч. Јефимије и Евиота Студијског, док Јагић
садржи само памет мученици. САУ 25. септ. указује на памет преп. Ефросине, а Јагић
још и на памет муч. Савинијана, Павла и Тати(јане). САУ 28. септ. помиње преп. Харитона, док Јагић садржи и памет муч. Вјачеслава. САУ 30. септ. има памет Григорија Арменског, док му Јагић придружује и памет муч. Гајане и Рипсимија. НБС 647 у
септембарском делу има одступања и од САУ и од Јагић.
НБС 647 1. септембра помиње почетак индикта, Симеона Столпника, Симеона Столпника и његову мајку Марту, Свету Богородицу, св. 40 жена и Амона ђакона,
св. муч. Калисту, Евода и Ермогена и успеније Исуса Навина. Слаже се с Јагић 4.
септ., док 6. септ. одступа и од САУ и од Јагић – има памет арх. Михаила и муч. Евдоксија. Само с Јагић слаже се 16. септембра. Одступа од Јагић 19. септ. кад не садржи памет муч. Сусане, која се помиње у Јагић; САУ нема овај датум у свом месецослову. Слично је и 22. септ.: САУ нема овај дан у месецослову, Јагић садржи памет
12 Љ. Штављанин-Ђорђевић, М. Гроздановић-Пајић, Л- Цернић, Опис ћирилских рукописа Народне библиотеке Србије, т. I, Београд 1986, стр. 340; Љ. Штављанин-Ђорђевић, Братков минеј.- Зборник историје књижевности, 10, Београд 1976, стр. 21-26.
13 З. Ранковић, Структура Братковога минеја. Кратак преглед.- Археографски прилози, 2627, Београд 2004-2005, стр. 109-122.
14 "Општи лик служабног минеја одређују два елемента, а то су календар и структура и састав
минејске службе". Т. Суботин-Голубовић, Упоредно проучавање структуре српских и византијских минеја старијег периода. У: Проучавање средњовековних јужнословенских рукописа,
Београд 1995, стр. 440.
15 Месецослов за септембар-новембар налази се на листовима 67v-101v. У наведеној студији
Пентковског налази се на стр. 276-299.
16 Љ. Штављанин-Ђорђевић, Братков минеј, стр. 24.
17 Т. Суботин, Канони у службама 1. септембра у најстаријим српским минејима XIII века.Археографски прилози, 10-11, Београд 1988-1989, стр. 51-59.
18 П. Симић, Структура и редакције словенских минеја.- Богословље, XVIII (XXXIII), Београд
1974, 1-2, 80-81.
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пр. Јоне и муч. Фоке, а НБС 647 само пр. Јоне. Са САУ се слаже 25., 28. и 30. септембра.
У октобарском делу је знатно мање неслагања. САУ 11. октобра садржи памет 7. васељенског сабора, Теофана, творца канона и, у другом заглављу, памет ап.
Филипа од 70 ђакона, док Јагић нема памет ап. Филипа – његову памет има 10. октобра, а друго заглавље 11. октобра помиње Теофана. САУ 26. октобра помиње само
вел. муч. Димитрија, док Јагић садржи и памет великога труса. САУ 31. октобра има
памет преп. Аврамија, док Јагић садржи памет ап. Стахија, Амплија, Аристовула, Урвана, Нартиса и других с њима.
НБС 647 се од Јагић разликује 5. октобра: има памет муч. Харитоне, а Јагић
још и свешт. муч. Петра; САУ нема овај датум. И 10. октобра се разликује од Јагић –
помиње само муч. Евлампија и Евлампију. Не слаже се са САУ 11. октобра – не помиње ап. Филипа. Одступа од Јагић и 19. октобра: помиње муч. Вара, док Јагић поред
Вара садржи, у другом заглављу, и памет пророка Јоиља; САУ нема овај датум. Са
САУ се слаже 26. октобра, а с Јагић 31. октобра.
У новембарском делу између САУ и Јагић постоји више одступања него у
септембарском делу. САУ 11. нов. има памет муч. Мине, Виктора и Викентија и памет Теодора Студијског, док Јагић има памет само Теодора Студијског (муч. Мину и
др. и муч. Ореста помиње 10. нов.). САУ 12. нов. има, уз памет Јована Милостивог и
преп. Нила, помињање и попразништва светога оца (Теодора), а Јагић нема помена о
попразништву. САУ 18. нов. има памет Платона и Романа, а Јагић само Платона.
САУ 20. нов. има памет претпразништва Вазнесења свете Богородице (али и упућивање на стихире "предпразнству и дневноме светоме"), док Јагић поред претпразништва има и памет Григорија Декаполита. САУ 22. нов. има памет попразништва и
преп. Тадеја Студијског, док Јагић садржи памет попразништва и ап. Филимона. САУ
23. нов. садржи памет св. Григорија, а Јагић Амфилохија. САУ 25. нов. има помињање свешт. муч. Петра Александријског и Климента Римског, а Јагић још и памет муч.
Катерине. За разлику од САУ који 26. нов. има памет муч. Меркурија и преп. Алимпија Столпника, Јагић има још и памет св. Георгија. САУ 28. нов. има памет о. Стефана Новога и др. с њим, Петра и Павла и њихове дружине, док Јагић помиње само
Стефана Новог.
НБС 647 разликује се и од САУ и од Јагић 3. нов. јер нема памети преп. Јоаникија. Са Јагић се не слаже 4. нов.: има памет ап. Патрована, Јермина, Инонатаија и
Филолога, а Јагић муч. Никандара и Јермеја презвитера; САУ не садржи овај датум.
И 7. нов. се разликује с Јагић, који има памет муч. Авкта, Тавриона и Тесалоникије и
памет муч. Матроне – НБС 647 има памет само Матроне, а САУ нема овај датум у
месецослову. И од САУ и од Јагић одступа: 11. нов. - јер има памет муч. Мине и
Мартина, 12. нов. – има памет само Јована Милостивог и 16. нов. – има памет само
ап. Матеја, а не и преп. Варлама. Од САУ одступа 18. нов. у томе што помиње само
муч. Платона. Од САУ и од Јагић одступа и 20. нов. не помињући претпразништво, а
22. нов. се не слаже с њима јер садржи памет муч. Киприне. Од САУ одступа 23. нов.
јер помиње св. Афилохија, чиме се слаже с Јагић. Не слаже се ни са САУ ни с Јагић
25. нов. имајући само памет Климента Римског (мада текст службе садржи једну стихиру Петру Александријском) и 26. нов. – има само памет освећења (цркве) св. Георгија. Помињањем само муч. Меркурија 28. нов., одступа и од САУ и од Јагић.
НБС 647 има неколико памети светих који се везују за месецослове студијских типика и минеја. То су: 3. септ. св. муч. Василиса, 12. септ. св. муч. Корнат, 10.
окт. св. Василије Чудотворац. 30. окт. св. Павле Првопосник, 7. нов. само св. Матрона, 24. нов. св. Григорије Акрагански. С друге стране, у њему се налазе неке памети
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светих које се могу наћи само у јерусалимским месецословима. То су: 1. септ. преп.
Марта мајка Симеона Столпника, Св. Богородица, св. 40 жена и Амон ђакон, св. муч.
Калиста, Евод и Ермоген и успеније Исуса Навина, 6. септ. св. муч. Евдоксије, 11.
нов. св. муч. Мина и Мартин, 25. нов. само св. Климент (св. Петра Александријског
не помиње, али има једну стихиру св. Петру). У новембарском делу НБС 647 има веома ретке памети: 4. св. ап. Патрован, Јермин, Инонатаије и Филолог; 22. св. Киприна,
26. само освећење (цркве) св. Георгија у (Кијеву) и 28. св. Меркурије.
Поређења су показала да Јагићеви минеји, паметима светих, углавном прате
Студијско-Алексијевски типик, док Братков минеј донекле одступа, и то више од типика а мање од Јагићевих минеја. Па ипак, Братков минеј није преписан са Јагићевих
минеја. Братков минеј је, задржавши извесне памети месецослова студијског типика,
прилагођаван месецословима јерусалимских типика. Стога се, можда, може рећи да
без обзира на то које памети типик прописује, преписивач минејских књига уноси,
сигурно не по својој вољи, службе и памети из других извора. Стога односу памети
светих у минејским књигама и типицима треба обратити већу пажњу.
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Зоран Ранкович
МЕСЯЦЕСЛОВ СТУДИТСКО-АЛЕКСИЕВСКОГО ТИПИКОНА И ПАМЯТИ
СВЯТЫХ В ЯГИЧЕВСКИХ МИНЕЯХ И В БРАТКОВОЙ МИНЕИ
В предлагаемой статье автор сообщает результаты сопоставления
месяцеслова Студитско-Алексиевского типикона – древнейшего славянского
перевода студитского типикона, с одной стороны, и памятей святых в Ягичевских
Минеях – древнейших славянских минеях, а также в Братковой Минеи – древнейшей
из сохранившихся сербских миней, с другой стороны. Сопоставления показывают,
что Ягичевские Минеи в памятях святых главным образом сопровождают СтудитскоАлексиевский типикон, в отличие от Братковой Минеи, в которой заметны
некоторые специфические особенности, более выраженные по отношению к
Типикону, а меньше к Ягичевским Минеям. Браткова Минея сохраняет некоторые
памяти месяцеслова студитского типикона, но она несет на себе следы
приспособления к месяцесловам иерусалимских типиконов.
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"ОБАВИЈЕН ЗЕМАЉСКОМ СЛИКОМ".
О ПРЕДСТАВАМА ВИЗАНТИЈСКИХ И СРПСКИХ
СРЕДЊОВЕКОВНИХ ВЛАДАРА У ПРОСКИНЕЗИ
Апстракт: У расправи се указује на сложеност учења о природи носилаца
врховне земаљске власти у средњовековном православном свету. Из те сложености
произашла је појава разноликих иконографских модела представљања владара.
Посебна пажња посвећена је сликама византијских и српских монарха у дубокој
проскинези. Оне сведоче да је владар, ма колико сматран иконом Господњом, био
свестан своје грешности, смртности и рабског положаја у односу на
Пантократора, од кога проистиче свака власт.
Кључне речи: идеологија власти, владарска иконографија, проскинеза
Крстоносни пут ка есхатону, озарен светлошћу вишњег Јерусалима, који су
православни владари током средњег века утирали градећи и чувајући Цркву у њеној
заветној пуноћи, био је, према хришћанском схватању, двосмеран пут. Земља не би
могла закорачити ка небу, а да небо претходно није корачало по њој. Својом
спасоносном икономијом – оствареном кроз отеловљење, жртву, васкрс и вазнесење
Бога Сина, а затим и силазак Светог Духа – Господ је измирио и спојио небеса и
земљу, пропућујући људском роду стазу вечнога живота. Како би се та стаза могла
следити у "мраку сујетног света", Он је уз њу поставио неизбрисиве светотајинске
путоказе. Међу њима и тајну царства. Према средњовековним учењима, Бог је бирао
и помазањем на мистичан начин уздизао изнад осталих људи цара,1 да би по његовој
вољи владао земаљским светом. Обичан смртник преображавао се тако у
богонадахнутог (са)служитеља велике тајне власти у којем се огледао сам наднебесни
властодржац – "Цар царева и господар господара" (1.Тим. 6:15; Откр. 1:5-6, 17:14,
19:16; Дан. 2:47; итд).2 Дакле, једновремено с дужношћу да гради храмове и у њих
1 О царском помазању cf. M. Angold, Church and Society in Byzantium under the Comneni, 10811261, Cambridge 1995, 542-547; Ж. Дагрон, Цар и првосвештеник. Студија о византијском
"цезаропапизму", Београд 2001, 313-325, et passim (са старијом литературом).
2 Још од времена Евсевија из палестинске Кесарије у христијанизованој римској држави
васпостављена је миметичка доктрина о царству земаљском као слици (e"kùn) царства
небеског. Сам император "носи у себи икону вишње василеје", односно он је био жива и
одушевљена "икона јединог Цара све твари (e"k®n ‰nšV to¡ pambasilŒwV)”. Cf. Euseb. Cesar.,
De laudibus Constantini, P. G. t. 20, col. 1324 C, 1357 C; B; H. A. Drake, In Praise of Constantine. A
Historical Study and New Translation of Eusebius’ Tricennial Orations, Berkley-Los AngelesLondon 1976, 85, 97; F. Heim, La théologie de la victoire de Constantin à Théodose, Paris 1992, 75,
79. О хеленистичким коренима тог учења cf. N. H. Baynes, Eusebius and the Christian Empire, in:
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сабира "народ Цркве",3 вазводећи га ка небесима, хришћански владар је имао мисију
да, као слуга Божији, заступа свог вишњег сизерена и снисходи, односно чува
поверене му печате небеских начела на земљи.4 Из таквих посредничких дужности
произилазила је нарочита сложеност положаја владаоца, из праха подигнутог
грешника, осењеног светошћу узвишеног задатка и посебном благодаћу привезаног
за Божаство.
Његову дихотомну природу уверљиво је оцртао још Агапит, ђакон
цариградске Велике цркве из VI века. У 21. глави свог Излагања основних савета и
мудрости, намењеног цару Јустинијану I, а написаног негде између 527. и 548.
године, он вели: "По суштини свог тела, цар је као и сви остали људи, али по власти
свог достојанства исти је као Бог који влада над свима; ... јер ако је почаствован да је
по Божијој слици, он је такође обавијен земаљском сликом, што га учи о једнакости с
другим људима".5 Почетак 21. главе Агапитовог списа, врло рано пренесен у
словенске књижевности,6 у сажетом облику одаје дух читавог тог поучног дела.
Заправо, Агапитов Ектесис у целини је порожет идејом о двојној природи владарског
положаја.7 На више места у њему се истиче да властодржац "носи слику Бога, која је
изнад свих" и да "добивши скиптар царства од Бога", он "кроз Њега влада над свима"
и "представља достојанство које борави на највишим", али да је он "као и сви остали,
и слуга Божији", и да не треба да се "уобрази због племенитог порекла" и "дичи
пурпуром", јер је "свим људима подједнако глина први предак".8 Ђакон стога увек
изнова подсећа цара на његове различите дужности, те на захвалност и почасти које
дугује Господу.
На Агапитов спис ваљало је скренути пажњу пре свега због популарности
коју је уживао током столећа у Византији и ван ње,9 као и због чињенице да су у
њему присутне мисли о земаљској власти, наравно дорађиване и богаћене, остале
живе на Истоку све до кончина средњег века. Тај спис на језгровит начин оцртава
онај идејни оквир у којем су се, под јасним византијским утицајима, кретала
idem, Byzantine Studies and Other Essays, London 1960, 168-172; H. Merki, Homoiosis theo. Von
der platonischen Angleichung an Gott zur Gottähnlichkeit bei Gregor von Nissa, Frieburg 1952.
3 За појам ezik(y) cr(y)kvi, односно "народ цркве", у српској изворној грађи cf. М. Шуица,
Повеља кнеза Стефана Лазаревића којом се Хиландару прилаже црква Ваведења
Богородичиног у Ибру, Стари српски архив 3 (2004), 111, 113.
4 О свему томе опширније cf. Д. Војводић, Идејне основе српске владарске слике у средњем
веку, Београд 2006, passim (дактилографисан докторска дисертација).
5 W. Blum, Byzantinische Fürstenspiegel. Agapetos, Theophylakt von Ochrid, Thomas Magister,
Stuttgart 1981, 65; E. Barker, Social and Political Thought in Byzantium from Justinian I to the Last
Palaeologus, Oxford 1957, 57; F. Dvornik, Early Christian and Byzantine Political Philosophy.
Origins and Background, DOS 9. Vol. I-II, Washington 1966, 712-713; P. Henry III, A Mirror for
Justinian: The Ekthesis of Agapetus Diaconus, Greek, Roman and Byzantine Studies, 8 (1967), 286287, n. 16; I. Ševčenko, A Neglected Byzantine Source of Muscovite Political Ideology, in: idem,
Byzantium and the Slavs, Harvard 1991, 55-56.
6 Ševčenko, A Neglected Byzantine Source, 50-55; idem, Agapetus East and West: the Fate of a
Byzantine Mirror of Princes, Revue des études sud-est europeennes 16/1 (1978), 3-9.
7 Idem, A Neglected Byzantine Source, 55.
8 Blum, Byzantinische Fürstenspiegel, 59-78 (kap. 1, 4, 6, 34, 37, 61, 68 etc); Barker, Social and
Political Thought in Byzantium, 54-61; S. Šarkić, Pravne i političke ideje u istočnom rimskom
carstvu, Beograd 1984, 105-112.
9 Ševčenko, Agapetus East and West, 3-36; idem, A Neglected Byzantine Source, 51-56.
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схватања о двојној природи власти и у позносредњовековној Србији. Зато не чуди
што се у нашој старој уметности, уосталом као и у византијској, могу јасно уочити
два на први поглед сасвим супротстављена и привидно неспојива вида представљања
владаревог лика. На једној страни срећу се потпуно хијератизоване владарске слике,
саображене достојанству самог Господа и његових светих. С друге стране стоје
представе на којима се владар показује у крајњој понизности, заправо дубокој
проскинези пред Христом, његовом Мајком и светитељима.
Хијератични, чеоно постављени владарски портрети, познати још из
античких времена, постали су најзначајнији вид царске слике у средњовизантијској и
позновизантијској уметности.10 Одатле су преузети и у средњовековно сликарство
Србије. Показивали су монарха у оном виду у којем се, као предмет својеврсног
култа, с највећом славом и достојанством појављивао у свечаним тренуцима пред
поданицима. Неретко, они су били употпуњени иконографијом божаствене
инвеституре владара (црт. 1). Стога је управо кроз такве портрете нарочити нагласак
стицала мисао да "добивши скиптар царства од Бога" цар "носи слику Бога, која је
изнад свих" и "представља достојанство које борави на највишим". Смисао назначене
хијерархије сасвим јасно образлажу учени византијски богослови и теоретичари
власти и знатно након Евсевија Кесаријског и ђакона Агапита. Теофилакт Охридски у
писму упућеном вероватно цезару Нићифору Мелисену подсећа да "сваки цар јесте
слика Божија", па према томе "баш као што је архетип виши од свег [створења], тако
ће и слика бити изнад свих [других]".11 Мисао је још доследније изложена код Псела
у беседи упућеној цару Константину IX Мономаху: "Оно што је Творац у односу на
тебе, то би ти трабало да будеш у односу на нас (твоје поданике)".12 Према Михаилу
Италику цар Манојло је ходио земљом "као жива и покретна статуа (ºgalma) вишњег
Цара, који га је учинио царем", па на земљи није било никог сличнијег Богу.13 Живу
илустрацију схватања о хијерархији, уподобљености и извесном преклапању власти
небеског и земаљског василевса може да пружи један пасаж с почетка Књиге о
церемонијама, који описује царску процесију до Свете Софије. Церемонија је
почињала тако што су владари одавали молитвене почасти Христу представљеном
како седи на трону у Хрисотриклинију, да би одмах затим препозити палате указали
част самим царeвима, клањајући им се дубоко.14 Разумљиво је зато да је владар, као
боголик по својој власти, имао не само право већ и обавезу да се пред поданицима
јави у слави достојној богодароване му власти. Представљајући божију икону на
земљи,15 он је заслуживао и поштовање на известан начин подобно оном какво се
10 Cf. A. Grabar, L’empereur dans l’art byzantin, Paris 1936, 16-23, 26-30. Након објављивања
Грабарове књиге откривен је већи број до тада непознатих свечаних портрета византијских и
других православних царева.
11 Théophylacte d’Achrida. Lettres, ed. P. Gautier, Thessalonique 1986, 15714-17.
12 Michaelis Pselli scripta minora, ed. E. Kurtz, F. Drexel, vol. I, Milano 1936, 311-3; H. Maguire,
The Heavenly Court, in: Byzantine Court Culture from 829 to 1204, ed. H. Maguire, Washington
1997, 247 n. 2.
13 Michel Italikos, Lettres et discours, ed. P. Gautier, Archives de l’Orient Chretien 14, Paris 1972,
29418-20; P. Magdalino, The empire of Manuel I Komnenos, 1143-1180, Cambridge 1993, 437.
14 Cf. Constantin VII Porphyrogénète, Le Livre des cérémonies, ed. A. Vogt, tome I, Paris 1935, 42530; S. G. MacCormack, Christ and Empire, Time and Ceremonial in Sixth Century Byzantium and
beyond, Byzantion 52 (1982), 303.
15 M.-F. Auzépy, Le Christ, l’empereur et l’image (VIIe-IXe siècle), in : E›yuc’a Mélanges offerts à
Hélène Ahrweiler, t. I. [Byzantina Sorbonensia, 16], Paris 1998, 35-47, 35-43.

381

кроз обожавање иконе указивало самом Богу.16 То нам на најочевиднији начин
показују представе царева пред чијим ногама поражени противници и поданици
заузимају став дубоке проскинезе.17
Насупрот томе, слика самог владара у проскинези првенствено истиче свест
о грешној, људској природи земаљских господара. Она је била најизразитији одраз
схватања да и највећи властодршци једино скрушеном молитвом могу премостити
дубоки егзистенцијални јаз између себе и свога Творца. Суверени који су примили од
Господа власт и очекивали од њега милост на овом и оном свету приказивани су на
слици како падају ничице пред њим и његовим светитељима. На тај начин владари су
указивали небеском Цару почасти какве земаљском василевсу, а затим и његовим
високим достојанственицима одају сви поданици, изузев самог патријарха.18
Исказивање подређености земаљских царева небеском сизерену имало је важно
место у политичком богословљу православних. Захваљујући покајној спремности на
самоунижење пред Господом, владар се удостојавао Божије благодати као изворишта
свеколике своје моћи.

16 Cf. L.-P. Raybaud, Le gouvernement et l'administration centrale de l'empire byzantin sous les
premiers Paléologues (1258-1354), Paris 1968, 89, где се износи у основи исправно схватање да
је у Византији поштовање које се указивало цару било заправо упућено Богу, јер је царево
достојанство било само одраз Божијег достојанства.
17 Grabar, L’empereur, 80-81, 85-88; S. Der Nersessian, The Illustrations of the Homelies of Gregory
of Nazianzus: Paris. gr. 510. A Study of Connections between Text and Images, DOP 16 (1962), 223224, fig. 18; I. Spatharakis, The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts, Leiden 1976, 23-24,
112, fig. 6, 72; A. Cutler, Proskynesis and Anastasis, in: idem, Transfigurations. Studies in Dynamics
of Byzantine Iconography, University Park 1975, 70; P. Magdalino – R. Nelson, The Emperor in
Byzantine Art of the Twelfth Century, BF 8 (1982), 123-183, 136-137; A. Grabar, M. Manoussacas,
L’illustration du manuscrit de Skylitzès de la Bibliothèque nationale de Madrid, Venise 1979, fig. 33
(први од достојанственика који долазе да изразе оданост новом цару – Теофилу – чучи сасвим
погнут при земљи и целива владару ноге, што издавачи нису уочили, cf. ibidem, 39). Grabar,
L’empereur, 85-88, је изнео мишљење да су представе простернације самих Ромеја у
византијској уметности избегаване из идеолошких разлога, насупрот великом значају и улози
дубоке проскинезе у цариградском дворском церемонијалу. Неколико горе наведених примера
показује да су такве представе итекако постојале. За представе различитих видова исказивања
потчињености владару у византијској уметности cf. et А. Xyngopoulos, Les miniatures du Roman
d’Alexandre le Grand dans le codex de l’Insitut Hellénique de Venise, Athènes-Venise 1966, figs. 16,
20, 42, 47, 50, 58, 59, 100, 115, 122, 124, 139, 160, 161, 236, 243, etc.
18 Cf. Grabar, L’empereur, 98-99. О проскинези у византијском церемонијалу cf. О. Treitinger,
Die oströmische Kaiser- und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im höfischen Zeremoniell vom
oströmischen Staats- und Reichsgedanken, Darmstadt 19562, 84-90; W. T. Avery, The Adoratio
Purpurae and the Importance of the Imperial Purple in the Fourth Century of Christian Era, Memoirs
of the American Academy in Rome, 17 (1940), 79; R. Guilland, Autour du Livre des Cérémonies de
Constantin VII Porphirogénèt. La cérémonie de la prosk^nhsiV, Revue des études grecques 59-60
(1946-1947), 251-259; Pseudo-Kodinos, Traité des offices, introduction, texte et traduction par J.
Verpeaux, Paris 1966, 235-237, 261, 275, 283, 285, et passsim; Cutler, Proskynesis and Anastasis,
59, n. 44, 60, 63, n. 72, 69-70; P. Yannopoulos, Le couronnement de l’empereur à Byzance: rituel et
fond institutionnel, Byzantion 61/1 (1991), 79; C. N. Tsirpanlis, The Imperial Coronation and Theory
in "De cerimoniis aulae Byzantinae" of Constantine VII Porphyrogennitus, Klhronom’a 4 (1972),
71.
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Можда је у подробније разматрање скрушених, молитвених представа
православних монарха оправдано поћи од српских примера. Најстарија позната
представа српског владара у дубокој проскинези, нажалост, није сачувана. Ипак, на
основу руских синодских аката од 1751. године знамо подоста о њој. У питању је
ставротека из светогорског манастира Светог Павла на чијем је поклопцу било
представљено Распеће, изнад њега Христос на престолу, а около ликови десет
светитеља. У доњем делу поклопца налазила се "слика "Краља" у молећем се изгледу
на коленима, с уздигнутим рукама". Старосрпски натпис, који је пратио представу,
објављивао је идентитет владара: "I mene grhwnago nedostoinago raba tvo!go
Stefana, sotvorivwago i prinewago tebh krysty sei, milosti} `e
tvoe} i pomoïÏ} i silo} qestnago krysta; kral| vysehxy rawskyjxy
zemyly i pomorskixy Vladislava soxrani i pomilui".19 Име и интитулација
владара, с поменом рашких земаља, недвосмислено указују на то да је изгубљена
ставротека била израђена по жељи краља Стефана Владислава I (1233/34-1243),20 а не
краља Владислава II (1321-1325), сина "сремског краља" Драгутина.
Иако се из описа начињеног у XVIII веку може поуздано закључити да је
краљ Владислав био приказан у дубокој проскинези, преклоњених колена, под
представом распетог Господа и сликом Христа на престолу, није сасвим јасно какав
положај је заузимало његово тело. Недавно је изнета теза да је у византијској
уметности молитељ у проскинези тек од друге половине XIII века приказиван како
ослоњен на колена подиже поглед и руке ка светој особи.21 Уместо да се, као дотада,
повијених леђа сагиње до земље, он се на представама из периода Палеолога више
или мање придиже, понекад потпуно усправљајући горњи део тела. Ни његов поглед
више није био усмерен наниже. Подигнуте главе, он диже очи, геледајући у правцу
свете личности. Претпостављено је да је, под утицајима са Запада,22 нови вид
проскинезе у византијској уметности био најпре прихваћен у Цариграду, где је
представљао иконографски одговор на захтеве нове духовности. Из престонице он би
се убрзо проширио по читавом византијском свету. С обзиром да представа српског
краља на ставротеци из Светог Павла потиче из прве половине XIII столећа, могло би
се закључити да је следила старији тип проскинезе. О томе да је тај тип био познат
уметницима који су стварали у Србији на свој начин сведочи представа монахиње
Анастасије у припрати Богородичине цркве у Студеници. У Молитви пред патроном
храма, означена као “раба” Мајаке Божије, ктиторова жена и бивша владарка клечи
19 Архимандрит Леонид, Словено-српска књижница на Св. Гори Атонској, Гласник СУД 44
(1877), 279-280, нап. 1; С. Радојчић, Портрети српских владара у средњем веку, Београд 19962,
22.
20 Геополитичка одредница "рашке земље", која се среће у интитулацији и потпису појединих
повеља краља Владислава I [Старе српске повеље и писма, књига I/1, средио Љ. Стојановић,
Београд-Сремски Карловци 1929, 141-2, 12-13 (бр. 15); А. Соловјев, Хиландарска повеља великог
жупана Стефана (Првовенчаног) из године 1200-1202, ПКЈИФ 5(1925), 71], биће након
владавине краља Уроша I у актима српских владара потпуно замењена поjмом “српске земље”.
21 Cf. Д. Поповић, Представа владара над "царским вратима" цркве Светих арханђела код
Призрена, Саопштења 26 (1994), 33; N. Teteriatnikov, The New Image of Byzantine Noblemen in
Paleologan Art, Quaderni Utinensi 15/16 (1996), 309-319.
22 За проскинезу у оновременој западњачкој уметности cf. G. B. Ladner, The Gestures of Prayer
in Papal Iconography of the Thirteenth and Early Foureteenth Centuries, in: idem, Images and Ideas
in the Middle Ages. Selected Studies in History and Art, Roma 1983, I, 209-237.
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на коленима повијених леђа и благо подигнутих руку, али погледа обореног ка
земљи.23 Представа монахиње Анастасије, на чији би се став бар донекле могао
применити опис портрета српског краља са ставротеке, припада новом слоју
сликарства из 1568. године. Ипак, према уверењу истраживача та представа понавља
иконографију првобитне студеничке фреске из 1208/1209.
У српском сликарству сачувана је, међутим, и једна знатно другачија, а
изгубљеном портрету краља Владислава хронолошки знатно ближа представа
молитеља у дубокој проскинези. Она је насликана у оквиру ктиторске композиције у
јужном параклису Радослављеве припрате у Студеници. Под ликом патрона, светог
Симеона Српског, представљен је монах погнут у молитви на коленима, вероватно
тадашњи студенички игуман Спиридон.24 За разлику од монахиње Анастасије, он
главу и руке подиже навише, па је јасно да је гледао у правцу светитеља коме се
молитвено обраћа. Положај његовог тела, руку и главе у потпуности одговара фигури
византијског цара Андроника II на једноj врсти иперпирона, представљеног како
клечи у молитви пред Христом.25 Овај српски пример, уз неке византијске,26 сведочи
да се нови тип дубоке проскинезе јављао, бар спорадично, у уметности православних
и пре епохе Палеолога. Због тога је сасвим могуће да је и краљ Владислав био
приказан под распетим Господом управо у таквом, на нов начин формулисаном
ставу. У прилог овој могућности говорио би и опис његове представе који не бележи
да је владар полегао на земљу, већ истиче да се моли на коленима "са уздигнутим
рукама".
Нови тип представљања дубоке проскинезе потпуно ће преовладати у
српској уметности XIV века. Сва је прилика да су, клечећи на коленима, али
усправљеног торза и руку у молитви били приказани краљ Милутин и његова жена
Симонида на великој икони светог Николе израђеној за катедралу у Барију 1319.
године. На такав закључак би упућивале неке позније "копије" ове иконе.27 У сваком
случају, на првом слоју иконе светог Николе, коју су подарили истом светилишту,
краљ Стефан Дечански и његов савладар, млади краљ Стефан Душан, заузимају став
"палеологовске" проскинезе. Они се молитвено обраћају стојећем, чеоно
постављеном светитељу у тренутку док му Христос и Богородица дарују јеванђеље и
омофор (црт. 2, сл. 1).28 Сасвим сличан молитвени став и клећечи положај запажа се
и на српским владарским представама из доба царства. У лунету изнад главног улаза
у цркву Светих арханђела код Призрена била је постављена скулптурална
23 Г. Бабић, В. Кораћ, С. Ђирковић, Студеница, Београд 1986, 158, сл. 125.
24 И. М. Ђорђевић, Свети Симеон Немања као Нови Јоасаф, Лесковачки зборник 33 (1993),
164 н. 5.
25 Teteriatnikov, The New Image of Byzantine Noblemen, 310, fig. 4; Ph. Grierson, Catalogue of the
Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Vol. V/1-2,
Washington 1999, V/1, 69; V/2, no. 220-234, 561-566.
26 Spatharakis, The Portrait, 112, fig. 72; Cutler, Proskynesis and Anastasis, 75.
27 F. Stelè, Ljubljanska verzija velike ikone sv. Nikolaja iz Barija, in: Зборник Светозара
Радојчића, ed. В. Ј. Ђурић, Београд 1969, 287-293, sl. 1-2, са старијом литературом.
28 И. М. Ђорђевић, О првобитном изгледу српске иконе светог Николе у Барију, ЗФФ, серија
А: Историјске науке, књ. 16 (1989), 115-118, црт. 1; R. Lorusso Romito, La Puglia e i repporti con
l’Oriente balcanico tra il XII ed il XIV secolo, in: Tra le due sponde dell’Adriatico: la pittura nella
Serbia del XIII secolo e l’Italia, Ferrara 1999, 171-173, fig. 1; et ibidem, 212-213, fig. 2
(италијански аутори погрешно наводе да је наспрам Дечанског насликана његова супруга
Марија Пелеолог).
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композиција коју су вероватно чиниле молитвене клечеће фигуре цара Стефана
Душана и краља Уроша, двојице арханђела и Богородице на престолу с малим
Христом у наручју (црт. 3, сл. 2).29 Нови вид проскинезе примењиван је у српској
уметности и изван иконографије владарске слике. Срећемо га, благо варираног, на
портрету непознате монахиње насликане у оквиру програма олтарске преграде у
Белој цркви каранској,30 представи светог Јоаникија у бифори западног зида Светог
Димитрија у Пећи31, јеромонаха Нила у ниши на јужном зиду Вазнесењске цркве
манастира Сретења на Метеорима,32 или Марије Палеологина на реликвијарима са
Метеора и из Куенке.33 Заједно с поменутим портретима из XIII века, све ове
представе сведоче да су по својој грешној људској природи владари, велможе и
обични монаси били у основи изједначени пред Богом. Њихова грехом унижена
природа изражавала је своју недостојност и покајање падањем на колена, ка
земљаском праху од кога је постала, како би кроз молитву и наду у милост Божију
васкрсла у радости свога Творца. Јер Он је, како се вели у дечанаској повељи, "Цар
царева и Господ господара, који узима душу царевима и кежевима, у чијој је руци све
што дише да му се са страхом и радошћу клања".34
Управо свест о грешности, недостојности и "рабском" положају према
Христу истакнута је сасвим јасно на почетку цитиране молитве краља Владислава са
светопавловске ставротеке. Приступајући у дубокој проскинези распетом, али и на
небу упрестољеном Господу српски владар започиње своје моленије
самоунижавајућим и покајним речима, што је било у складу с највишим
хришћанским етосом. Рабом Божијим себе назива, такође, поглавар српске цркве,
архиепископ Јоаникије, у молитви коју Богородици пирноси у његово име клечећи
свeти Јоаникије на зидној слици у Светом Димитрију у Пећи. Признање да су
"грешни"35 и да су "слуге Божије",36 ма како то признање имало формални призвук,
29 Поповић, Представа владара над "царским вратима", 25-35, сл. 1-3.
30 С. Мандић, Ктиторка из Беле цркве каранске, Старинар, н. с. 9-10 (1959), 223-225, сл. 2-3.
31 Г. Суботић, Црква Светог Димитрија у Пећкој патријаршији, Београд 1964, X-XI, сл. 60.
32 Idem, Почеци монашког живота и црква манастира Сретења у Метеорима, ЗЛУ 2 (1966),
150, црт. 2, сл. 5 (представа је праћена грчким натписом који објашњава да је у питању
"молитва раба Божијег Нила јеромонаха" ктитора и прота скитског).
33 И. М. Ђорђевић, Зидно сликарство српске властеле у доба Немањића, Београд 1995, 40-41,
црт. 18 (са старијом литературом).
34 П. Ивић, М. Грковић, Дечанске хрисовуље, Нови Сад 1976, 59-60, 303; Задужбине Косова,
Београд 1987, 327.
35 Monumenta Serbica, ed. F. Miklosich, Vindobonae 1858, 26, 26-27, 67, 68, 71, 73; Actes de
Chilandar, II, Actes slaves, ed. B. Korablev, ВВ 19, Prilo`enΣe No 1 (St. Petersbourg 1915), 45715-16,
46193;, 464105-106,191-192; Одабрани споменици, 82, 125; Павловић, Грачаничка повеља, 1264, 10,
13553; Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија, Том I-IV, Скопје
1975-1981, III, 262; IV, 126, 185; Ивић, Грковић, Дечанске хрисовуље, 60, 69, 75, 137, 303, 309;
Писах и потписах, 61; Првовенчани, Сабрана Дела, 124/125; etc.
36 Actes de Chilandar, 45912-13, 464105-106, 46920, 48112-13; Одабрани споменици српског права (од
XII до краја XV века), ed. А. Соловјев, Београд 1926, 24, 125, 128, 155; Спом. на Македонија, III,
262; Законик цара Стефана Душана 1349. и 1345, ed. Н. Радојчић, Београд 1960, 83, 85; Ивић,
Грковић, Дечанске хрисовуље, 60, 69, 137, 303, 309; Л. Славева, В. Мошин, Српски грамоти од
Душаново време, Прилеп 1988, 131; С. Марјановић-Душанић, Повеља краља Стефана Душана
о поклањању цркве Светог Николе у Врању манастиру Хиландару, Стари српски архив 4
(2005), 7145; Стари српски записи и натписи, ed. Љ. Стојановић, I, Београд, Сремски Карловци
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често су пружали и други српски владари кроз своје повеље или натписе на новцу. У
ликовним уметностима оно је добијало најречитији израз управо на побројаним
представама српских владара у дубокој проскинези. Ипак, те представе су признање
грешности и припадности од праха сазданом људском роду постављале у владарском
идејом јасно надахнут контекст. Свечано владарско рухо које на својим молитвеним
представама носе српски владари и пратећи натписи, недвосмислено показују да су
владаоци пред Бога и његове свете ступали као посебно одликовани поданици
небеског Цара и вршиоци нарочите службе. Њихова захвалност и скрушена молитва
добијале су зато особита значења. Она су увек, бар у извесној мери, подсећала на
признавање потчињености верног владара Господу као изворишту све његове
власти.37 У другом делу молитвеног натписа на светопавловској ставротеци српски
владар истиче да је он управо Божијом "милошћу и помоћу Часног крста краљ свих
рашких и поморских земаља",38 па као такав повија колена и вапи ка Богу да га
"сачува и помилује".
У вези с поменутим натписом вреди се подсетити и речи Владислављевог
оца, краља Првовенчаног, из повеље Богородичином манстиру на Мљету. У аренги
тог даровног акта син светог Симеона вели: "Ја, грешни Стефан, велики краљ и
намесни господин све српске земље ... падајући ничице пред тебе, молим ти се,
Господе, ти си ме примио из утробе матере моје, ти си мој покровитељ, тебе као
утврђење и наду имам ... мене изабравши у дому оца мога да будем наследник
престола оца мога и међу браћом мојом виша ме јавивши, мени предаде да пасем
стадо оца мога".39 Краљ Стефан "разуме" да је његовог оца због усрдне послушности
Владика Христос "јавио" "страшним свима који живе около њега". "Тога ради" и
Првовенчани "пада пред" Господа и "вапијући" га моли да му "отвори очи срдачне" и
"не сакрије заповести" своје већ да га просвети како би "пребивао у заповестима",
"обновио се", "просветио истином и спасао душу и тело".40 Речити примери
надахнути сличним схватањима могу се, такође, пронаћи у византијској уметности. У
једној поеми Јована Мавропода описана је представа Деизиса с Богородицом и
Јованом Крститељем који се молитвено обраћају Христу у име цара, можда Михаила
IV, представљеног како лежи испружен крај Господњих ногу. Уз царев лик биле су
исписане речи упућене небеском сизерену: "Ти си ме поставио за господара својих
створења и старешину мојим друговима у робовању. А ја, који се показујем као роб
греха, страхујем од твојих удараца бичем, о Господе и Судијо".41
Представи василевса у проскинези из Мавроподове поеме с доста разлога
нађена је аналогија на позантом мозаику с ликом цара Лава VI (?), постављеном

1902, 20 (бр.46); М. Панић Суреп, Кад су живи завидели мртвима, Београд 1960, 19; etc.
37 Grabar, L’empereur, 98.
38 Преписивач натписа, или његов издавач, архимандрит Леонид, није правилно распоредио
савремене интерпункцијске знаке, чиме је изменио смисао натписа, иначе поуздано
разазнатљив на основу других старих споменика.
39 Стефан Првовенчани, Сабрана Дела, ed. Љ. Јухас-Георгијевска, Т. Јовановић, Београд 1999,
124/125.
40 Ibidem, 126/127.
41 Johannis Euchaitorum metropolitae quae in codice Vaticano graeco 676 supersunt, ed. P. de
Lagarde, Göttingen 1882, 38 (nо. 75); C. Mango, The Art of the Byzantine Empire 312-1453,
Englewood Clifs 1972, 220, n. 182; N. Oikonomidis, Leo VI and the Narthex Mosaic of Saint Sophia,
DOP 30 (1976), Leo VI, n. 24.
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изнад Царских врата Свете Софије у Константинопољу (сл. 3).42 Мозаичка
поредстава је, са своје стране, довођена у иконографску и идејну везу с представама
Покајања старозаветног цара Давида.43 Показало се да је царски лик на познатом
мозаику из Свете Софије, јасно обележен нимбом (!), остављен без натписа како би
се могао односити на било ког цара. На тај начин сведочио је о томе да је грех
својствен сваком представнику највише световне власти, те да је и "покајање
саставни део царског легитимитета".44 Хришћански господар представљао се, у
складу са старозаветним, давидовским узором, "истовремено као помазаник
Господњи и као грешник који се каје."45 Својевремено је изнето мишљење да је
настанак слике из Свете Софије подстакнут сасвим одређеним поводом везаним за
одређену покајничку царску личност, што је, поред литургијске топографије, утицало
на особено место мозаика у програму Велике цркве.46 Међутим, не би трабало губити
из вида да је и сам цар Давид у средњовековним псалтирима био веома често
приказиван у дубокој, проскинези под Господом мимо поменуте сцене свог покајања.
При томе нагласак није стављан на кајање старозаветног владара већ на његову
молитву пред небеским господарем и Спаситељем (сл. 4).47 У скрушеној молитви
пред небеским Оцем по земљи се простире у византијској иконографији чак и
безгрешни Исус Христос из којег проговара његова човечанска природа у Молитви у
Гетсиманији.48
Због свега тога чини се да није оправдано тумачити представу из Свете
Софије у пренаглашеном отклону према сличним царским представама у
византијској уметности49 и приписивати јој нарочиту ексклузивност, како се то по
правилу чини. У основи иконографије сваке слике царске проскинезе, па и те у
Светој Софији, стоји јединствена идеја о земаљском владару као удеонику у грешној
природи смртника, и признање потпуне потчињености небеском Цару и његовим
светима.50 У то нас, уз Мавроподову поему, уверавају и многи други писани извори
који описују изгубљена дела ликовних уметности, али и неке сачуване представе
42 Mango, The Art, 220, n. 182; Дагрон, Цар и првосвештеник, 138. На разлике између две
представе указује Oikonomidis, Leo VI, n. 24. За исцрпан преглед обимне литературе о овом
мозаику v. M. Panayotidi, The Character of Monumental Painting in the Tenth Century. The
Question of Patronage, in: Constantine VII Porphyrogenitus and His Age, Athens 1989, 285-286, n.
3-4.
43 Oikonomidis, Leo VI, 156-158; Дагрон, Цар и првосвештеник, 139-141.
44 Дагрон, Цар и првосвештеник, 140.
45 Ibidem, 141.
46 Oikonomidis, Leo VI, 153-172; Дагрон, Цар и првосвештеник, 136-148.
47 S. Dufrenne, L’illustration des psautiers grecs du moyen âge, I, Paris 1966, pl. 1 (fol. 14r), 2 (fol.
18v); S. Der Nersessian, L’illustration des psautiers grecs du moyen âge, II, Paris 1970, figs. 15, 26,
43, 108; М. В. Щепкина, Миниатюры Хлудовской псалтиры, Москва 1977, л. 22, 57, 96, 140об;
Cutler, Proskynesis and Anastasis, 87-88;
48 Cutler, Proskynesis and Anastasis, 89.
49 За тумачењa цариградског мозаика којa се, за разлику од Икономидисовог, мање ослањају
на сасвим одређене и особене историјске догађаје, а више на општу идеологију хришћанске
власти cf. Z. Gavrilović, The Humiliation of Leo VI the Wise: The Mosaic of the Narthex at Saint
Sophia, Istanbul, in: eadem, Studies in Byzantine and Serbian Medieval Art, London 2001, 28-43; C.
Jolivet-Lévy, L'image du pouvoir dans l'art byzantin à l'époque de la dynastie Macédonienne (8671056), Byzantion 57 (1987), 453-454.
50 Cf. Oikonomidis, Leo VI, 170-172; Jolivet-Lévy, L'image du pouvoir, 453-454.
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византијских царева.51 Мислимо пре свега на илустрацију Беседе светог Јована
Златоустог одржане у цркви Светог Томе у Дрипији, близу Цариграда, у присуству
цара Аркадија који је дошао да се поклони моштима тројице мученика. Илустрација
потиче из X века и налази се у рукопису Националне библиотеке у Атини бр. 211 (fol.
63).52 Цар Аркадије у одећи и с инсигнијама владара династије Македонаца, клечи
приљубљен уз земљу, с рукама пруженим према тројици стојећих страдалника за
Христа (сл. 5). На тај начин у слику су пренете речи Златоустове беседе што истичу
потпуну прозбену подређеност земљаског владара пред светима: "... цар ... не пружа
милост већ је прима; он који чини добро свима, ... дошао је да прими доброчинство
од светих".53
Но, цар није изражавао молитвену покорност пред небеским Господарем и
његовим светима само у име властитог спасења и добробити. Као најистакнутији
међу огреховљеним смртницима, владар је био и молитвени предводник народа.54 То
сасвим јасно показују илустрације с Литургијског свитка из Библиотеке Академије
наука у Санкт Петербургу. Покрај текста на коленима изговаране молитве током
вечерње службе Педесетнице, насликане су, једна наспрам друге, две занимљиве
минијатуре.55 На десној страни представљен је цар у проскинези на коленима,
изгледа Алексије I Комнин,56 кога следи неколико у клечећем ставу приказаних
световних достојанственика и монаха (сл. 6). Из сегмента неба благосиља их рука
Божија. Другу минијатуру чини стојећа представа светог Василија, аутора аколутије.
Светитељ је окренут надесно и подиже руке у молитви, заступајући пред Богом цара
и његове пратиоце, у натпису означене као & la%V. Текст прозбе који минијатуре
прате гласи: "услиши молитве наше и свих људи Твојих, и опростивши свима нама
вољне и невољне грехе, прими наше вечерње молитве".57 Дакле, у складу с
богослужбеном праксом византијски владар је представљен како на служби
посвећеној силаску Светог Духа на апостоле предводи свој народ у скрушеној
молитви за опрост грехова, клечећи на коленима.58 Дубоку симболику тога чина
51 За представе византијских царева у дубокој проскинези cf. Cutler, Proskynesis and Anastasis,
54-55, 63-64, n. 79, 74 (са старијом литературом и изворима); K. Wessel, Kaiserbild, in:
Reallexikon zur byzantinischen Kunst, Bd. 3, Stuttgart 1976, col. 756-757; као и примере
разматране даље у тексту.
52 A. N. Grabar, Miniatures gréco-orientales II. Un manuscrit des Homélies de saint Jean
Chrysostome à la Bibliothèque nationale d’Athènes (Atheniensis 211), Seminarium Kondakovianum
5 (1932), 263-264, 279-281, Pl. XXI, 2.
53 P. G., t. 63, col. 473-478; Gavrilović, The Humiliation of Leo VI, 38; Поповић, Представа
владара над "царским вратима", 33, 34.
54 D. Bogdanović, Politička filosofija srednjovekovne Srbije. Mogućnosti jednog istraživanja,
Filozofske studije XVI (Beograd 1988), 21-22.
55 Б. В.Фармаковский, Визанийский пергаменный рукописный свиток с миниатюрами,
принадлежащй Русскому Археологическому Институту в Константинополе, Известия
русскаго Археологическаго института в Константинополе 6/2-3 (1901), 253-359, нарочито 280304, Taб. I, 1-2; V. Kepetzi, Images de piété de l’empereur dans la peinture byzantine (Xe/XIIIe
siècle) – Reflexions sur quelques exemples choisis, in: Byzantinische Malerei. Bildprogramm –
Ikonographie – Stil, ed. G. Koch, Wissbaden 2000, 131-135, figs. 10a-10b.
56 Фармаковский, Визанийский пергаменный рукописный свиток, 351-353.
57 Ibidem, 281.
58 Ibidem. O молитвеном клечању (gonuklis’a) на служби посвећеној Духовима cf. Gavrilović,
The Humiliation of Leo VI, 39-40 (са старијом литературом).
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открива значење празника Педесетнице као догађаја који означава почетак живота
Цркве – народа светотајински сабраног у мистично Христово тело на земљи.59 Ваља
се овде подсетити и сведочанства архиепископа Данила II да краљ Драгутин
"приношаше Богу непорочну жртву, своје молитве, не само за себе, но и за умно
стадо, то јест народ отачаства свога".60
Заправо, када је православни владар у питању граница између његове
приватности и његовог владалачког својства била је готово неразазнатљива. У
Византији се рецимо веровало да је царево дете примало владалачко помазање још у
мајчиној утоби.61 Ни само његово рођење, у порфирној одаји, као ни избор невесте,
венчање, присуство богослужењу, ратовање или смрт и сахрана нису били одвојени
од церемонијала и симболике која се тицала царства.62 Чак су и владареви
најскривенији лични грехови превазилазили оквире "приватности" и утицали на
државну судбину. Њих је окајавао народ у целини. Тако побожни српски краљеви
Стефан Првовенчани и његов син Урош I, или млађи унук краљ Милутин, узрок
расколу и страдањима људи и добара у својој држави, односно претњи опстанку
отачаства, налазе непосредно у властитој грешности.63 Према казивању Данила II, и
Божија казна која се сручила на Стефановог старијег унука краља Драгутина, због
његовог греха према оцу, довела је у питање безбедност и опстанак читаве државе.64
Сматрало се да ни грех охолости цара Душана није остао без последица на судбину
државе и народа.65 С друге стране, богоугодан живот владара и управљање државом
у врлини доприносе, како нас уверавају средњовековни извори, благостању читаве
заједнице над којом се простире његова власт.66 Најзад, како смо већ помињали,
монарх није био вођа повереног му народа само у реалности овоземаљског живота.
Њему је, као пастиру, "словесно стадо" било предато од Бога да га поведе и до
59 О значају Силаска Светог Духа на апостоле за установљење хришћанске цркве cf.: Ј.
Daniélou, The Bible and the Liturgy, Notre Dame, Indiana 1950, 319-332; P. Evdokimov, L’Esprit
Saint dans la Tradition orthodoxe, 1969, passim; N. L. Koulomzine, L’Église – Temple de l’Esprit
Saint, in: L’Église dans la liturgie. Conférences Saint Serge, XXVIe Semaine d’Études Liturgiques,
Paris 26-29 Juin 1979, éd. A. M. Triacca et A. Pistoia, Roma 1980, 175-182; Б. Тодић, Најстарије
зидно сликарство у Св. Апостолима у Пећи, ЗЛУ 18 (1982), 27-28.
60 Данило Други, Животи краљева и архиепископа српских. Службе, приредили Г. Мак
Данијел, Д. Петровић, Београд 1988, 74.
61 Дагрон, Цар и првосвештеник, 57-58, 64.
62 Ibidem, 62-66, 92-101, 109-148, 160-164.
63 Првовенчани, Сабрана Дела, 73-74; 81-82; Доментијан, Живот Светога Саве и живот
Светога Симеона, ed. Р. Маринковић, Београд 1988, 308; Actes de Chil., 37834-38; Спом. на
Македонија, II, 347238-249 (за аргументовано мишљење да је тзв. Улијарска повеља краља
Милутина фалсификат из XV века, за који су коришћени старији списи cf. С. Ђирковић,
Биографија краља Милутина у улијарској повељи, in: Архиепископ Данио II и његово доба, ed.
В. Ј. Ђурић, Београд 1991, 53-67).
64 Данило, Животи, 59-60.
65 Данилови настављачи. Данилов ученик, други настављачи Даниловог зборника, приредио Г.
Мак Данијел, Београд 1989, 129-131; А. Соловјев, В. Мошин, Грчке повеље српских владара,
Београд 1936, 26271-267; Константин Филозоф, Повест о словима и Житије деспота Стефана
Лазаревића, приредила Г. Јовановић, Београд 1989, 82, 83.
66 Првовенчани, Сабрана Дела, 37-41; Данило Други, Животи, 48, 128; Данилови настављачи,
68, 70-75; etc. J. Lefort, Rhétorique et politique. Trois discours de Jean Mauropus en 1047, Travaux
et mémoires 6 (1976), 290, et passim.
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хришћанског циља који се оцртавао на временски неомеђеном хоризонту есхатона.67
Народ тамо није могао стићи без свог богоизабраног, христоименитог и царским
дужностима преданог владара. Али, онамо није могао поћи ни владар без свог
народа.
О различито акцентованим нијансама значења које је добијала слика цара у
проскинези сведоче, са своје стране, и монете неколицине царева из династије
Палеолога (Михаила VIII, Андроника II, Андроника II и Михаила IX, Јована V и
Јована VI Кантакузина). На њима су владари из последње византијске династије
приказивани у проскинези пред Христом, који благосиља њихову власт полажући им
руке на круне, или их крунише (сл. 7, 8).68 Ма како било, сасвим је јасно да ове
монетарне представе у први план постављају колико однос Бога и човека толико и
хијерархијску везу небеске и земаљске власти. Господари људског рода приступају
небеском Цару у проскинези, исказујући му исте оне почасти које су њима самима
дуговали њихови поданици. Нарочито јасна паралела може се успоставити с
церемонијалним обредом увођења тих дворских поданика у достојанство. Ступајући
пред цара који им је додељивао титуле и звања, високи дворски достојанственици су
приступали владару чинећи вишекратну проскинезу и љубећи му стопала, колена и
руке.69 Општа поставка владарских предства на описаном новцу и "церемонијални
контекст" у којем се оне јављају указују да су ти цареви били "раби", односно "слуге"
Божије у једном особеном и сасвим одређеном смислу. Величано је, заправо, њихово
својство побожних и Богу оданих ревнитеља поверене им владарске службе. Према
Константину VII, цар је круну и владарску одећу, које би му с олтара Свете Софије
послао патријарх да би учествовао у церемонијалу, стављао на себе "као слуга и
послушник Божији" (ªV œphrŒthV Qeo¡ kaÿ diÄkonoV).70 Не чуди, стога, што се владар
и његов високи узор, библијски цар Давид, помињу као "слуге", односно "верни
раби" Господњи, у истој оној крунидбеној молитви у којој се Бог назива "Царем
царујућих и Господом господујућих".71 И непосредно након крунисања узвиквана су
67 Cf. G. Podskalsky, Byzantinische Reichseschatologie, München 1972; idem, Représentation du
temps dans l’eschatologie impériale byzantine, in: Le Temps chrétien de la fin de l’Antiquité au
Moyen Âge, IIIe-XIIIe siècles, Colloques internationaux du CNRS, No. 604, Paris 1984, 439-450;
Дагрон, Цар и првосвештеник, 8, 30-31, 173-174, 184-186, 247; В. Тъпкова-Заимова,
Византийская и болгарская государственная идеология в есхатилогической литературе и
пророчествах, in: Typologie ranĕ feulàlnich slovaských státù, Praha 1987, 147-173; V. TăpkovaZaïmova, A. Miltenova, Political Ideology and Eschatology. The Image of the "King-saviour" and
Concrete Historical Personages, in: Relations et influences réciproques entre Grecs et Bulgares.
XVIIIe-Xxe siècle, Thessaloniki 1991, 441-451.
68 Grierson, Catalogue, V/1, 68-69; VI/2, no. 1-25, 29, 32, 46-52, 220-503, 561-566, 595-596, 1193.
69 Cf. Guilland, La cérémonie de la prosk^nhsiV, 253-254; Pseudo-Kodinos, Traité des offices, 275,
276.
70 Kонстантин Багрянородный, Об управлении империей. Текст, перевод, комментарий, под
редакцией Г. Г Литаврина и А. П. Новосельцева, Москва 1989, 5446.
71 M. Arranz S.J., Couronnement royal et autres promotions de cour. Les sacrements de l’institution de l’ancien Euchologe constantinopolitain, OCP 56/1 (1990), 921-8; I. Al. Biliarsky, Le rite du
couronnement des tsars dans les pays slaves et promotion d’autres axiai, OCP 59/1 (1993), 10314-25;
Pseudo-Kodinos, Traité des offices, 35317-28; Yannopoulos, Le couronnement, 89. Симеон Солунски,
рецимо, истиче да се василевсу приликом обреда крунисања ставља круна на главу, као глави
свих поданика, али да он сам приклања своју крунисану главу "одајући дуг покорности
владару свега – Богу" (De sacro templo, P. G. t. 155, col. 353; Сочинения блаженнаго Симеона
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многољетства нововенчаним "слугама Господњим".72
С обзиром на традиције представљања владарске слике на византијском
новцу, не би требало придавати значај чињеници што цареви на горе поменутим
иперпиронима нису увек обележени нимбом. Њега има чак и "грешни" василевс
представљен у дубокој проскинези над "Царским вратима" Свете Софије. Томе се
понекад не придаје одговарајућа пажња. Присуство нимаба по правилу јасно издваја
представе владара од ликова других световњака и већине духовника у дубокој
проскинези, показујући на још један начин сву идејну сложеност тих владарских
слика. Уз царске инсигније и владарску интитулацију у натписима, нимб се на
портретима владара јављао да би назначио да су у питању Светим Духом помазани
носиоци боголике власти.73 То помазање чинило је монарха "другим човеком"
(1.Сам. 10:6), усиновљеником Божијим. Он је од миропомазања имао корист и за
поништење грехова, ако не другачије а оно под условом "да живи у покајању и у
свему како Бог заповеда".74 Михаило Псел објашњава Константину IX да Творац,
који "ставља врлину изнад свега", твори у василевсу "нешто попут духовно живог
храма" и обликује у њему "образ што зрачи као сунце", надахњући му душу "да не
буде загађена трулежном материјом".75 Византијски, а потом бугарски и српски
цареви су називани и акламирани као "свети" по њиховом достојанству,76 мада су
ретко проглашавани свецима по њиховој личности. Значило је то да је хришћански
цар сматран у извесном смислу бићем изнад греха, јер је по својој богомданој власти
био икона Божија. С друге стране, ни сам владар, видели смо, није могао побећи од
свести о томе да је "такође обавијен земаљском сликом", те да се и над њим итекако
надноси претећа сенка људске греховности.
Свака представа православног владара у ликовним уметностима морала је у
мањој или већој мери одражавати та оба лица монархове природе, осликавајући већ
увелико помињану двојност владарског положаја. Иконографија дубоке владарске
проскинезе стога не обележава слику која је по духу и идеји у потпуности
супротстављена репрезентативним, хијератизованим царским портретима, како би се
могло помислити. Две различите иконографске формуле стоје само на супротним
крајевима јединствене значењске, лествице с мноштвом ступњева и међуступњева.
Сви они не само да су били једни с другима у сагласју, него су се на једном вишем
идејном нивоу смисаоно надопуњавли, трајући упоредо у веома широким
архиеп. Фессалоникийскаго, Писания св. отцев и учителей Церкви, относящияся к
истолкованию православнаго богослужения, Санктпетербург 1856, 199).
72 Tsirpanlis, The Imperial Coronation and Theory, 70.
73 М. Collinet-Guérin, Histoire du nimbe des origines aux temps modernes, Paris 1961, 375;
Raybaud, Le gouvernement et l'administration, 92, n. 66.
74 Cf. Г. В. Вернадский, Византийския учения о власти царя и патриарха, in: Сборник статей
посвященных памяти Н. П. Кондакова. Археология. История искусства. Византиноведение,
Прага 1926, 147; С. Троицки, Црквено-политичка идеологија Светосавске крмчије и
Властареве синтагме, Глас САН 212, Одељење друштвених наука, н. с. 2 (1953), 158-159;
Дагрон, Цар и првосвештеник, 308, 310, 313-331; Р. Радић, Страх у позној Византији, 11801453, II, Београд 2000, 136.
75 Michaelis Pselli scripta minora, 3025-311.
76 О придеву "свети" (0gioV) који је пратио царску титулу и о његовом значењу cf. Дагрон,
Цар и првосвештеник, 182-184. Тај придев био је везиван и за помене бугарских и српских
царева и деспота. Cf. Д. Љ. Кашић, Идејни основи средњовековног схватања владарске власти
у Срба, Православна мисао, год. 16, св. 20 (1973), 95.
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хронолошким оквирима. При томе не треба никако губити из вида да су произашли
из богослужења и дворског церемонијала, међусобно често преплетених, у чијем
оквиру су представљали тек фрагменте целовите слике о смислу земаљске власти и
својствима земаљског властодршца.
Богатство решења последица је тежњи да се различити нагласци унутар
сложеног идејног концепта, визуелизовани кроз различите фазе обреда и
церемонијала, реституишу на слици.77 Христ је, рецимо, могао да полаже руку на
круну владара у дубокој проскинези, као што је могао да крунише цара који стоји
само у изразитом молитвеном наклону,78 или је потпуно усправљен и тек благо
окренут с молитвено подигнутим рукама. Најзад, у различитим епохама, упоредо с
претходно назначеним обрасцима, јавља се иконографија божаствене инвеституре
над потпуно чеоно постављеним владаоцем, чије руке не заузимају молитвени гест.
Када то сачувани споменички фонд или друга изворна грађа дозвољавају, резличити
модели исказивања односа представника земаљског и небеског двора, могу се
пратити на портертима једног те истог владара. Такав је случај, рецимо, с
представама Јустинијана I, Лава VI, Михаила VII, Михаила VIII или Андроника II.
Поменути модели упоредо живе и на владарским сликама у српској уметности. На
портретима краља Драгутина смењују се различити ставови и гестови, на скали од
потпуне преданости молитви (икона из Барија) до потпуне "репрезентативне"
фронталности (Градац, католикон Ђурђевих ступова, Ариље). Још изразитије
варирање и оштрије сучељавање модела показују портрети краља Стефана Дечанског
и његовог наследника. На првом слоју иконе из Барија и на тимпану изнад портала
призренских Светих арханђела Стефан Душан приказан је на коленима у проскинези.
Над улазом у дечански наос он се окреће ка Пантократору и, погнувши леђа, високо
молитвено подиже десицу, а левом руком поданички прихвата свитак од херувима.
Знатно суздржанији молитвени став он заузима у Грачаници, на другом слоју иконе
из Барија или у Дуљеву, да би на скоро свим осталим, иначе прилично бројним
портретима и монетaрним представама био приказан у свечаном чеоном ставу, с
инсигнијама највише власти у рукама.79
***
идејној

Тежња да се сложена природа царске власти представи језиком слике у свој
пуноћи довела је до стварања низа симболички изнијансираних

77 За различите облике и нијансе исказивања почасти византијском василевсу у одређеним
приликама кроз разне видове проскинесзе, адорације или само благог наклона тела или главе
cf. Constantin VII, Le Livre des cérémonies, ed. Vogt, Commentaire, I, 29-30; Guilland, La
cérémonie de la prosk^nhsiV, 251, 256-259.
78 Овде се, рецимо, ваља присетити да ђакон на крунисању позива владара да приклони главу,
док се чита молитва над круном за његово благостање, а у којој се истиче да се онај коме се
поверава земаљско царство поклонио пред јединим вечним Царем као и остали присутни.
Потом патријарх ставља круну на василевсову главу. Cf. Arranz, Couronnement royal et autres
promotions, 972-985; Yannopoulos, Le couronnement, 87; Tsirpanlis, The Imperial Coronation and
Theory, 69.
79 Илустрације овде побројаних молитвених портрета српских владара доносе: Радојчић,
Портрети, сл. 16-18, 21, 23, 35-37, 50, 67, 71; Ђорђевић, О првобитном изгледу српске иконе,
црт. 1; Поповић, Представа владара над "царским вратима", сл. 1-3; Д. Војводић, Српски
владарски портрети у манастиру Дуљеву, Зограф 29 (2002-2003) Београд 2003, црт. 2.
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иконографских формула владарске представе у уметности Византије и њој културно
подложних православних земаља. Тај низ тек је као целина омогућавао заокружен
увид у ромејска схатања о највишој земаљској власти. Свака од иконографских
формула нудила је вешто кадриран поглед првенствено на једну од страна суштине
царства. Идејно комплементарне једна другој, "рабски молитвена" и "култна"
владарска слика представљале су крајности на поменутој лествици образаца
приказивања владара. Оне нису биле међусобно идејно супротстављене. Прожимала
их је јединствена мисао о томе да Бог налази путеве до цара по извољењу своје
премудрости, а да цар до Бога стиже само уском стазом православља, заправо кроз
процес саображавања властите личности суштини богомдане му власти.
Две различита обличја царства у иконографији повезивала је и околност да
су у питању биле увек донекле идејно композитне слике. Свака од тих слика
садржала је, бар у детаљима, путоказе ка свеобухватнијем разумевању природе
земаљске власти. Ма како заснована на мисли о владаревој припадности грешном
људском роду, представа монарха у дубокој проскинези дотицала се питања
божаственог порекла власти и својеврсне, макар и условне издигнутости помазаника
Божијег над грехом. Молитвену слику владара обележавали су присуство нимба и
најзанчајнијих инсигнија, а понекад и натписи у којима се образлагао однос небеског
и земаљеког господара. Сходно томе и свечана владарска слика садржавала је
елементе који су указивали на смртну природу суверена и његову “рабску”
потчињеност Пантократору. Још је Јустинијан II ковао новац на чијем се аверсу види
попрсје Христа озанченог као Rеx regnantium, а на реверсу фронтална, хијератична
фигура цара у пуном инсигнолошком сјају, праћена натписом D(ominus) Iustinianus
serv(us) Christ(i).80 У Србији је знатно касније кован сасвим сличан новац краља
Драгутина и његовог наследника краља Владислава II. Те монете, са свечаним
владарским портретом на реверсу, биле су обележене натписима Stefan(y) raby
X(rist)+ и Vladislavy raby X(rist)+.81 Између осталог, подсећа нас то на
чињеницу да је репрезентујући пред поданицима савршеност небеског Господара
кроз торжествени став, гестове и инсигније, тј. "носећи слику Бога", сам цар такође
вршио нарочито молитвено, односно рабско "богослужење". О њему је јасно
сведочиоло крстолико жезло у царевим рукама – истовремено свечани симбол власти
80 Grabar, L’empereur, 19, pl. XXX/9; Auzépy, Le Christ, l’empereur et l’image, 38. Важно је
поменути да је то управо она врста новца на којој долази до потискивања представе владара на
реверсну страну, као би се лице (аверс) ослободило за лик Господа. Cf. Ph. Grierson, Catalogue
of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Vol. II/2,
Washington 1968, 568-570, pl. XXXVII, 7a.3-10; idem, Byzantine coins, London 1980, 27, pl. 17
[298], [308].
81 В. Иванишевић, Новчарство средњовековне Србије, Београд 2001, 95-96, 102-103, 239, 242,
no. 2.5, 4.1. Једини сачувани документ краља Владислава II био је потписан, премa
староиталијанском преводу, такође, са Servo de Christo signor Vladisclauo. На акту се налазио
воштани печат са српским натписом који, у преводу, гласи: Stephanus a Dio fidele eservo (!).
Значајно је истаћи да у том истом, доста кратком писму, издатом 25. октобра 1323. године,
Драгутинов наследник више од десет пута користи израз "краљевство ми" – lo reame (cf. Н.
Порчић, Писмо краља Владислава II дибровачком кнезу и општини, ССА 1 (2002), 31-54, 349,
3545, 39-40, 46, с извесним, по нама неприхватљивим закључцима). Уз краљевске инсигније,
приказане на поменутом новцу, и владарско име Стефан, то би наводило на закључак да
необичана, побожношћу надахнута интитулација, одомаћена на "сремском" двору, није
уведена услед губитка регалних права.
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и "знак" монархове "вере у Христа".82 На потчињеност сваког хришћанског владара
Господу, то јест на његову грешност и смртност указивало се, дакле, у одрећеној
мери и језиком најсвечанијих делова византијског дворског церемонијала, који је
налазио непосредног одраза на владарској слици. Самодржац је, тако, приказиван и с
акакијом у руци, заправо врећицом земље увијеном у марамицу. Земаљски прах је,
према Псеудо-Кодину или светом Симеону Солунском, требало да подсети цара на
смерност, пошто је смртник, док је марамица означавала непостојаност власти, која
кроз време прелази с једног на другог човека.83 Осим тога, некрунисани владареви
синови и владарка редовно су приказивани и на најсвечанијим сликама с бар једном
руком подигнутом до груди у молитви. На тај начин сасвим се јасно истицала
подређеност Богу, али и нижи статус владарке у односу на цара као сувереног
земаљског господара.84

82 Pseudo-Kodinos, Traité des offices, 2014-7; Д. Војводић, Крст, 2., in: Лексикон српског средњег
века, приредили С. Ђирковић, Р. Михаљчић, Београд 1999, 331.
83 Pseudo-Kodinos, Traité des offices, 20113-2026; Sym. Thess., De sancto templo, P.G., t. 155, cap.
148, col. 356; Сочинения бл. Симеона, 200. Таква симболика акакије била је присутна у
Византији сасвим сигурно од краја XI века, ако не и раније (M. F. Hendy, Catalogue of the
Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, IV/1,
Washington 1999, 169).
84 Уосталом, пошто би је муж крунисао за царицу, византијска владарка је с круном на глави
падала у дубоку проскинезу пред самодржцем и, љубећи му стопала, исказивала своју
потчињеност. Cf. Pseudo-Kodinos, Traité des offices, 261, 262.
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1. Цар Душан, царица Јелена и краљ Урош (оштећена представа)
под Христом који их крунише с небеса, Лесново, припрата

2. Видљиви остаци доњег слоја српске иконе из Барија
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3. Скулптурални украс у лунети главног портала цркве Светих арханђела код
Призрена, реконструкција Данице Поповић

1. Ликови краља Стефана Дечанског на оба слоја српске иконе из Барија (на првом
слоју краљ је у дубокој проскинези на коленима)
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2. Остатак скулптуре цара Душана у проскинези из лунете главног портала цркве
Светих арханђела код Призрена

3. Мозаик с ликом византијског цара у проскинези пред Христом на престолу, лунета
над главним, “Царским” улазом у наос Свете Софије у Константинопољу
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4. Старозаветни цар Давид у прoскинези пред Христом, Хлудовски псалтир, л. 22,
илустрација Пс. 23:9-10

5. Византијски цар Аркадије у проскинези пред тројицом мученика, рукопис
Националне библиотеке у Атини бр. 211, fol. 63
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6. Византијски цар у проскинези молитвено предводи народ, Литургијски свитак из
Библиотеке Академије наука у Санкт Петербургу бр. I, копија
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7. Новац византијског цара Михаила VIII Палеолога: Христос на престолу крунише
цара на коленима, којег заступа арханђел Михаило

8. Новац византијског цара Андроника II Палеолога: Христос ставља круну на главу
цару у дубокој проскинези
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Dragan Vojvodić
“SHROUDED IN EARTHLY IMAGE”.
ON THE IMAGES OF BYZANTINE AND
SERBIAN MEDIEVAL RULERS IN PROSKYNESIS
Byzantine teaching on the nature of the supreme earthly ruler was based on a
specific dichotomy. The monarch was considered an icon of the Almighty, who has
crowned the ruler and anointed him with the Holy Spirit. Therefore, “in the authority
attached to his dignity” he is “like God Who rules over all” and represents “the dignity that
dwells in the highest”. In accordance with the idea that the emperor is “made after the
image of God”, he was pictured by hieratic, frontally-presented portraits, exercising glory
worthy of the Heavenly Creator himself, which was indeed the way he presented himself to
his subjects. On the other hand, there was a belief that the earthly ruler was also “shrouded
in earthly image, teaching him of equality with other men”, where he “like all others, is a
servant of God”, for “all men alike have clay for their first ancestor”. This idea was mostly
presented in the images of rulers in deep proskynesis. It was the deepest reflection of the
belief that even the most powerful rulers could bridge the profound existential gap between
themselves and the Creator only by humble prayer. Sovereigns who had been given power
by the Lord expected to receive mercy from Him, in both this world and the other, so that in
old Byzantine and Serbian art they were presented prostrating themselves before Him and
His saints. This way, rulers paid their tribute to the Lord, the same tribute that all subjects,
except for the Patriarch, were to pay to the sovereign and his highest dignitaries. The
unique idea that the earthly ruler sharing the sinful nature of the very mortals whom he is
leading in prayer lies at the basis of every image of deep imperial proskynesis.
In its spirit and idea, the iconography of deep proskynesis of the ruler did not fully
contradict the representative, hieratic imperial portraits. Two different iconographic
formulas only lie at two ends of a unique scale, with numerous layers and interlayers of
interpretation. Not only were they all in mutual harmony, they also complemented each
other on a higher level of meaning, existing side by side within a broad chronological
framework. Here one should not forget that they originally came out of liturgy and court
ceremony, which also intertwined, where they stood only as a part of the comprehensive
image of the purpose of earthly government and properties of the earthly sovereign.
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Иванка Гергова
София - България

"АМАРТОЛОН СОТИРИЯ" НА АГАПИЙ ЛАНДОС В
БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА ПРЕЗ ХVІІ-ХІХ ВЕК
Абстракт: Книгата на критянина Агапий Ландос "Амартолон сотирия",
съдържаща чудеса на Богородица е извънредно популярна в България през края на
ХVІІ-края на ХІХ в. Тя се преписва многократно и се издава четири пъти. Сюжети
от разказите, събрани от Агапий проникват в българската църковна живопис.
Ключови думи: Агапий Ландос, Богородица, чудо.
Култът към света Богородица е бил винаги свързан с вярата в извършваните
от нея чудеса и сборници с подобни разкази, предназначени за нуждите на
църковната проповед и за извънцърковно четене се появяват и в западна, и в източна
християнска Европа. На Балканите и в частност в България особено значение
придобива творчеството на критянина Агапий Ландос1, монах в Лаврата на св.
Атанасий на Света гора. Той събира от различни източници2 корпус от 69
Богородични чудеса. Ръкописът, датиран от 1639 г., се пази в манастира Ивирон3.
Чудесата са включени като трета част в книгата му "Амартолон сотирия", издадена
1 За Агапий Ландос (+1664) и книгата "Амартолон сотирия" вж.: И. Фетисов. Зборник легенд
Агапия Критянина "Амартолон сотирия" в украінскому та московскому письменствах та
народі словесности. -Запискі Исторічно-філ. Віділу. Киів, кн. ХІХ, 1918, с. 1-14 (не ми е
достъпно); Ђ. Сп. Радојчић. Стари српски писци руске народности. - Годишњак Филозофског
факултета у Новом Саду, V, Нови Сад 1960; Д. Петканова. Из гръцко-българските книжовни
отношения през ХVІІ-ХVІІІ в. - гл. І. Монах Агапий Критски в България. – Годишник на
Софийския университет. Факултет за Славянски филологии. Т. 62, 1968; Т. Јовановић. Чуда
пресвете Богородице Агапија Ландоса Крићанина у српској рукописној традицији. – Чудо у
словенским културама, Нови Сад 2000, с. 276-286. Вж. и цитираната по-долу литература.
2 Самият Агапий в предговора си посочва, че използвал печатни книги от италиански и гръцки
учители, а на места при заглавията на отделни чудеса отбелязва извора. Един от източниците е
книгата Miraculi de la gloriosa Verzene Maria, печатана през 1475 г. във Виченца, Италия. Вж.:
П. Поповић. Приповетка о девојци без руку. Студија из српске и југословенске књижевности.
Београд 1905, с. 6, 23. Освен италиански, Агапий е използвал и немски извор – произведението
на Фон Хайстербах (ХІІІ в.) Dialogus miracolorum. Вж. Д. Петканова. Приемственост и
развитие. София, 1992, с. 114; В. Велинова. Ръкописната сбирка на девическия манастир
"Покров пресв. Богородици" в град Самоков. В: Девическият манастир "Покров пресв.
Богородици" в град Самоков. София, 2002, с. 166 и бел. 5. Агапий е събрал стари византийски
легенди, както и от родния си о. Крит и от Света гора. За източниците на Агапий вж. още: П.
Стевановић. Приповетка о човеку који се продао ђаволу. Београд 1934; Н. Вукадиновић.
Извори Агапија Ландоса. – Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 17, Београд
1937, 1, 38-50; С. Стефановић. О некојим нашим чудесима и њиховим изворима. – Споменик
СКА, ХСІІ, Београд 1940, с. 47-94.
3 П. Поповић. Цит. съч., с. 25, бел. 2.
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във Венеция от Антоний Юлиану през 1641 г4. Съдържанието на раздела е следното:
Предговор; Канон за прослава на Богородица; Акатист Богородичен. Следват 69
разказа за чудеса, извършени от Божията майка. Четивата са предназначени за широк
кръг от читатели – монаси и светски лица, написани са достъпно, фабулата е
увлекателна, а моралът максимално ясно изложен и въздействащ. Това определя
изключителната популярност на Агапиевите Богородични чудеса. Книгата му е
преиздадена на гръцки през ХVІІ-ХІХ в. многократно – от Андрей Юлиану през 1681
г. (66 чудеса в третата част на книгата), през 1711, от Николай Саро през 1740, от
Николай Глики през 1743 г., от Николай Саро през 1754, през 1766, 1773, 1779 г. и
др5.
Чудесата на Богородица, съставени от Агапий Критянин, са преведени на
славянски през 1684 г. в светогорския скит Св. Анна6 от монаха Симеон Бакачич,
украинец по народност7. Бакачич се занимава дълго с преводи на Агапиевите
произведения. Постепенно той превежда цялата книга Амартолон Сотирия (1685-6)8.
Известни са четири негови преписи на собствените му преводи. В един ранен препис
на Бакачичевия превод на Амартолон Сотирия, направен за сърбите Василий и брат
му Стефан през 1685-6 г. се изтъква, че книгата е "велми полезна и душеспасителна",
а заглавието се тълкува така: "когато послуша грешник това, което е написано в нея,
ще се спаси"9.
Към чудесата от Агапиевата книга Бакачич добавя още седем10. Според
използвания източник или концепцията на писача славянските преписи на Чудеса
Богородични съдържат различен брой текстове.
С течение на времето към корпуса от текстове, съставен от Агапий Ландос и
допълнен от Бакачич се добавят някои нови – за Киево-печорската лавра, за
4 Βιβλιον ωραιοτατον καχομενον ΑΜΑΡΤΟΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ συντεθεν εις κοινην Γραικων διαλεκτου
παρα Αγαπιου μοναχου του Κρητος. Εν ετιησιν. Παρα Αντωνιου τω Ιουλιανου 1641.
5 I. Tarnanides. Traduсtions serbes d`oeuvres greques au 18e s. – Cyrillomethodianum, I,
Thessalonique, 1971, p. 98; М. Стоянов. Стари гръцки книги в България. София, 1978 –
екземпляри от изданието 1641 в НБКМ (непълен екземпляр, бил е притежание на свещеник в с.
Либяхово, Неврокопско), от 1681 – в НБКМ (с гръцки приписки от средата на ХІХ в.,
липсващите последни страници са дописани на ръка) и Рилски манастир, от 1740 в НБКМ, от
1743, 1745 г.
6 Според друго сведение Бакачич живял между 1671 и 1685 г. в хилендарския скит Св. Троица
на Спасова вода. Вж.: О. Томић. Хиландарски скит Св. Тројице на Спасовој води. –
Хиландарски зборник 9, с. 192-193.
7 В някои от преписите името на Симеон Бакачич като преводач от гръцки на произведението
е посочено изрично. В един ръкописен лист, който се е пазел преди Втората световна война в
Народната библиотека в Белград било посочено, че Бакачич е извършил превода на 15
октомври 1684 г. Вж.: Љ. Штављанин-Ђорђевић. Чудеса пресвете Богородице Агапија
Крићанина и ново чудо Богородице Тројеручице манастира Хиландара. – Археографски
прилози. 6-7, Београд 1984-5, с. 276; Б. Ангелов. Из историята на руско-българските
литературни връзки. София, 1972 – Самуил Бакачич в южнославянските литератури, с. 138143.
8 Автографът на Бакачич се пази в Австрийската национална библиотека № 59. Вж.: Ђ.
Радојчић., Цит. съч., с. 208, 209; Љ. Штављанин-Ђорђевић. Цит. съч., с. 276; Б. Ангелов.
Цит. съч., с. 139.
9 К. Иванова. Български, сръбски и молдо-влахийски кирилски ръкописи в сбирката на М. П.
Погодин. С., 1981, с. 401.
10 К. Иванова. Цит. съч., с. 399, 400. Агапије Ландос Крићанин. Чуда пресвете Богородице.
Превод и поговор Т. Jовановић. Вршац 2002, с. 210-231.
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манастира Хилендар, за създаването на химна Достойно ест и др. Очевидно повечето
от тези добавки са отново дело на светогорски монаси с различна народност11. Подолу ще изложа данните за запазените в България преписи на Агапиевите чудеса, за
да се види ареала и средата на разпространението им, техния състав, времето на
създаването им и евентуално пътищата, които изминават ръкописите. Трябва да се
отбележи, че многобройни ръкописни преписи на Богородичните чудеса, съставени
от Агапий Критянин, са запазени и в руски, украински, румънски и сръбски
хранилища12.
Важен фактор за засилване популярността на произведението е тяхното
отпечатване. Първото славянско издание е осъществено според превода, направен от
Викентий Ракич Фенечки в Триест през 1808 г. Същото издание е препечатано в
Белград през 1837 г.13, и още веднъж в Сараево през 1894 г14.
Издания се появяват и на български език. Пръв прави това Йоаким
Кърчовски. През 1817 г. той отпечатва в Буда "Чудеса пресвятыя Богородици,
преведени от книга Амартолон Сотирия на болгарский язик ради ползи и поучения и
спасения рода християнскаго". Кърчовски е притежавал гръцкото издание на книгата
от 1793 г.15 Най-вероятно той сам е превел текста, но от какъв език и източник все
още не е установено16. Той пропуска някои от чудесата, съдържащи се в славянските
преводи на "Амартолон сотирия" – за жената, направила кръвосмешение, за жената,
предала детето си на дявола още от утробата, за съпружеската двойка, която запазила
девството си, за потъналата в реката блудница. Странно е и че са пропуснати
извънредно популярните сред българите светогорски разкази за манастира Ивирон и
иконата на Богородица Портаитиса и за манастира Ватопед и неговите чудотворни
икони. От корпуса текстове той е извадил чудеса № 20 и 21 – за Йоан Кукузел и за
Лаврата на св. Атанасий Атонски и ги е поставил накрая без номерация.

11 Въпреки, че през първата половина на ХІХ в. текстът на "Амартолон сотирия" е бил отдавна
преведен на славянски, един монах от руския манастир на Света гора се занимавал с нов
превод на книгата. Вж.: Сочинения святогорца. Письма къ друзьямъ своимъ о Святой горе
Афонской. Часть первая. Москва, 1883, с. 215.
12 П. Поповић. Цит. съч., с. 26-32; Т. Јовановић. Цит. съч., с. 280-286-посочва 38 преписа,
работени между 1685 и 1861 г., между които четирите автографа на Бакачич и три ръкописа,
които са в български сбирки. В послеслова към сръбското издание на Чудесата на Пресвета
Богородица Т. Йованович посочва литература за преписи в посочените хранилища и сведения
за тези в сръбски библиотеки. Вж.: Агапије Ландос Крићанин. Чуда пресвете Богородице, с.
241 и бел. 27-29, с. 242-250.
13 В НБКМ се пази екземпляр от изданието.
14 П. Поповић. Цит. съч., с. 33; Агапије Ландос Крићанин. Чуда пресвете Богородице, с.
253, 254.
15 Е. Каранов. Материали по етнографията на някои местности в северна Македония, които са
смежни с България и Сърбия. – Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Т. ІV.
София, 1891, с. 295.
16 Й. Иванов. Български старини из Македония, с. 146 предполага, че х. Яким е превел
гръцкия текст от изданието, печатано през 1793, което минало в наследство в сина му Георги.
А. Селищев. Хаджи Иоаким и язык его книг. – Македонски преглед, кн. 3-4, 1935, с. 140 –
използвал някой славянски превод на "Амартолон сотирия". Х. Поленаковиќ. За првиот
превод од српската книжевност на македонски jазик. – Македонски jазик, год. ХVІІІ, Скопjе,
1967, с. 47-68 – според него Йоаким Кърчовски е използвал изданието от 1808 г. на Викентий
Ракич. Аргументацията му не е много убедителна и не се приема безрезервно. Вж.: Р.
Цойнска. Езикът на Йоаким Кърчовски. С, 1979, с. 15, бел. 21.
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Богородичните чудеса се печатат през Възраждането още няколко пъти, като
издателите полагат усилия за подобряване на изданието, за попълване на някои
празнини, за осъвременяване на езика. Второто издание прави през 1846 г. в Букурещ
х. Найден Йоанович Татарпазарджичанин. Третото издание е осъществено в
самоковската печатница на Николай Карастоянов през 1851 г. Въпреки че в Самоков,
както ще видим, са съществували няколко точни преписа на славянския превод на
съчинението на Агапий, Н. Карастоянов не се е погрижил за издаването на някой от
тях, което сигурно е било трудоемка задача. Той възпроизвежда книгата на Йоаким
Кърчовски с нейните недостатъци. Трябва да се отбележи, че изданието на
Кърчовски се намира във всички старопечатни сбирки в Самоков17. За последен път
преди Освобождението Чудеса Богородични се издават в Русе през 1867 г. Издателят
Д. Великов, котленец книговезател, е запознат с предишните издания и посочва, че
неговото е четвърто. Тук липсва разказът за манастира Ватопед.
Печатните издания са много популярни. В някои от тях има списъци на
спомоществуватели, които показват разпространението им из българските земи. В
изданието на Й. Кърчовски спомоществувателите са от Кратово, Самоков, Дупница,
Рила, Паланка, Кочани, Струмица и Скопско. Основните дарители са от Кратово и с.
Сечища. Второто издание няма списък на спомоществуватели. Третото, самоковско е
особено интересно, защото сред лицата, дали средства за отпечатването, намираме
редица самоковски зографи: Димитър Христов зограф, брат му Захарий Зограф,
Константин Петревич (Коста Вальов), Йоан Иконописец и синът му Николаки
(Никола Образописов), Иван Антикар, Христо Йовевич, Христо Михайлович зограф,
Георги х. Димитриевич иконописец, Зафираки Димитриевич живописец (Станислав
Доспевски). Сред абонатите на книгата от Самоков са хилендарският проигумен Сава
и Антим Хилендарец. Освен от Самоков дарители на книгата има от Враца и Лом.
Спомоществувателите на последното издание са от Котел, Жеравна, Елена и пр. И
тук имаме имена на светогорски монаси таксидиоти – Герасим Иверски в Котел,
Теодосий Хилендарец в Елена.
Запазени са интересни сведения за възприемането на печатните издания на
"Амартолон сотирия" сред различни слоеве на българското население. Ив. Богоров
определя изданието на Кърчовски като "начална точка на българската книжнина"18.
И. Снегаров разказва за една стара жена, която, бягайки от Кратово в Кюстендил,
скрила в пазвата си между други скъпи за нея предмети и книжката на Йоаким
Кърчовски19. Същото издание било сред двете домашни книги, които притежавал
бащата на малкия Петко Р. Славейков (наред със Софронието). Вечер синът четял на
бащата от "Амартолон сотирия" за да може измореният казанджия да заспи, а в
празници и неделни дни Петко използвал четива от двете домашни книги, за да ги
чете в църква. Когато станал казанджийски чирак, той омайвал своите събратя
чираци отново със същите разкази за чудесата на Богородица20.
Захари Стоянов дава извънредно красноречиви сведения за популярността на
изданието на Димчо Великов сред котленските овчари. Сред една от причините за
17 А. Джурова, В. Велинова, И. Патев, М. Полимирова. Девическият манастир Покров
Пресвятия Богородици в Самоков. София, 2002, с. 186, 228.
18 И. Богоров. Просветление и книжнина на българе-те. – Български книжици, 1858, ч. ІІ, кн.
2, с. 306.
19 И. Снегаров. Скопската митрополия. – Годишник на Софийския университет. Богословски
факултет. Т. VІ, София, 1939, с. 55, бел. 1.
20 Литературен архив. Том първи. П. Р. Славейков. София, 1959, с. 41, 46, 60.
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тази популярност е цитираното от него предисловие, според което всеки трябва да
носи в себе си книгата и тя ще го заварди от болест, куршум и лоша среща. "Димчо
Великов беше котленец, а всяко нещо, което излезе от Котел трябва да е добро –
според местните хаджии само там се раждат боляри хора, умни глави.... Ето защо
книгата на Димчо Великов... разпродаваше се като топъл хляб. Всеки бързаше да се
сдобие с тая драгоценност, която увиваше в 2-3 ката вадени кожи и я изучаваше
наизуст от край до край. По-богатите хаджии купуваха по няколко, за да се намират
за синове и унуки. Много случаи се представяха, които бяха от естество да отворят
очите на заблудените, че чудесата на пресвета Богородица не са в състояние да
отклонят злото; но никой не си позволяваше да помисли даже, че подобно нещо е
възможно. Бях очевидец... когато донесоха на ръце едного клетника, горещ почитател
на тая книга, която носеше със себе си деня и нощя. Него бяха смазали от бой... а
книгата, която била в улията му беше станала на памук от ударите"21. Самият Захари
Стоянов също научил наизуст книгата. Когато заминал за Русчук и се главил
абаджийски чирак, той се опитвал да я чете на своите събратя, но те, повечето
неграмотни, не проявили никакъв интерес22.
Въпреки полиграфското тиражиране на Чудесата Богородични, те
продължават да се преписват и през ХІХ в., като някои от преписите са по печатни
издания.
ПРЕПИСИ НА АГАПИЕВИТЕ ЧУДЕСА БОГОРОДИЧНИ В БЪЛГАРИЯ
- Частна колекция в Самоков. Водни знаци от 1661 г. 176 л. Започва с
предисловие, съобщаващо за превода на съчинението на Агапий Критянин от Самуил
Бакачич (л. 1- 6об.). От л. 6 об до края – л. 172 – 70 чудеса. Приписки от 1745, 1767 г.
– "погинаше самоковски абаджии", за битката на сърбите с еничари през 1806 г.23
Приписките показват, че ръкописът отрано се е намирал в Самоков. Трябва да е
писан скоро след превода на Бакачич (1684), защото в тези векове хартията е била все
още дефицитна и не се е залежавала дълго, впрочем и повече от двадесетгодишната
давност на хартията е доста необичайна.
- Народна библиотека "Кирил и Методий" в София (нататък – НБКМ) 73824.
Чудеса Богородични. Ръкопис от края на ХVІІ в., сръбска редакция. Доставен от
Самоков. Ръкописът няма оригинална пагинация. Съдържа 187 л. Започва с
предисловието на Агапий Критянин (л. 1-3), като началото не е запазено. Следват 70
чудеса и правилото на Седмия вселенски събор. От л. 182а започват "Речи избрани на
древни мъже". Ръкописът няма приписки, от които да се ориентираме за битуването
му. Това, че е постъпил в библиотеката от Самоков показва, че е бил там поне през
ХІХ в., а може би и по-рано. Един сравнителен анализ с ръкописа от частна колекция
в Самоков може би ще допринесе за по-точната датировка и за определяне мястото
на изпълнение и на двата ръкописа.
- Библиотека на Академията на науките, Петербург, ръкописна сбирка на П.
Сырку № 13. 5. 1725. Ръкописът съдържа 163 л. В него са поместени 124 чудеса,
21 З. Стоянов. Записки по българските въстания. Изд. Класика. София, 1996, с. 33.
22 Пак там, с. 52, 58.
23 А. Джурова, В. Велинова. Опис на славянските ръкописи от Самоков. София, 2002, с. 123,
124, табл. 68, 69.
24 Б. Цонев. Опис на ръкописните и старопечатни книги на Народната библиотека в София. Т.
ІІ. София, 1923, с. 401.
25 Б. Ангелов. Из ръкописната сбирка на П. А. Сырку. – Известия на Народната библиотека и
Библиотеката на Софийския държавен университет, т. ІІІ (ІХ), 1963, с. 69; Б. Христова.
Ръкописната сбирка на П.А.Сирку в Ленинград. – Известия на Народната библиотека Кирил и
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основната част следваща агапиевите според превода на Бакачич, а след това добавени
други кратки четива, главно за чудотворни икони. Източникът на кратките чудеса не
е установен. Известни са ми още два ръкописа с подобен състав – Рилски манастир
3/28 (виж по-долу) и в Сръбския музей в Загреб, № 64 от втората половина на ХVІІ
в., в които има по 123 чудеса – след 76, заети от Агапий/Бакачич, следват останалите
кратки чудеса26, които в голяма степен съвпадат с с нашите два. Каква е връзката
между трите ръкописа би могло евентуално да се установи след паралелното им
проучване.
Според Д. Радославова ръкописът от сбирката на Сырку може да се датира
от последната четвърт – края на ХVІІ в. и е изпълнен от двама писачи, като единият
от тях е или известният карловски книжовник Кръстьо граматик, или Аврам
Димитриевич.
- НБКМ 113227. 40 л. Без начало и край. Съдържа 14 чудеса (последното с №
49 е без край). Ръкописът е подарен на библиотеката от търновски учител. Датира се
от края на ХVІІ-началото на ХVІІІ в. Изводът се различава по номерация на чудесата
от оригинала на Агапий.
- НБКМ 737.28 Писан от монах Сава Загорец от Подунавието през 1700 г. на
Света гора в хилендарската келия Св. Димитър при Карея. Започва с предисловието
на Агапий. Липсват три от чудесата на Агапий. Присъства разказът за манастира
Ватопед. Приписки на задната корица: през 1720 г. ръкописът е в с. Хмелщица (с.
Мещица, Пернишко?); през 1742 г. е спомената ц. Св. Архангели. Ръкописът е
постъпил от Самоков.
- Народна библиотека "Иван Вазов", Пловдив, № 110 (232)29. Завършен в
Хилендар през 1708 г. от монаха Живкович. Ръкописът е изпълнен поне от две ръце –
вероятно името на втория писач е отбелязано върху л. 99 об. – Гавриил йеромонах
Хилендарец. Съдържа 77 чудеса. Под № 67 е поместен разказ за хилендарската икона
Троеручица и другите хилендарски чудотворни икони30. Особено интересен е текстът
за Хилендарския манастир, който при Бакачич липсва. Л. Штавлянин-Джорджевич
публикува идентичен разказ от ръкопис от Народната библиотека в Белград (Рс 74),
писан доста по-късно, през 1804 г. "с настояването и иждивението на Симеон
йеромонах Хилендарец"31. Л. Штавлянин-Джорджевич допуска, че йеромонах
Симеон може да е автор на текста. Тъй като ръкописът от НБКМ е с близо 100
години по-ранен, очевидно това не е вярно. Текстът без съмнение е съчинен в
Хилендар преди 1708 г. и отразява местните легенди. След края на Богородичните
чудеса е разказът на "Божествения Стефан" за Света гора Атонска като градина на
Методий. Т. 18 (24). София, 1983, № 38, с. 266–267; Д. Радославова. Преписът на Чудеса
Богородични (ХVІІ век) от сбирката на П. А. Сырку, Санкт-Петербург (ръкопис).
26 Т. Јовановић. Цит. съч., с. 282-283.
27 М. Стоянов, Х. Кодов. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека.
Т. ІІІ, София, 1964, с. 462-463.
28 Б. Цонев. Опис, Т. ІІ, с. 400.
29 Б. Цонев. Славянски ръкописи и старопечатни книги на Народната библиотека в Пловдив,
София, 1920, с. 147.
30 Този разказ, не отбелязан в Описа на Б. Цонев и неизвестен до сега, със своята датировка се
оказва твърде важен за реконструиране историята на иконата Богородица Троеручица, както
ще видим понататък.
31 Љ. Штављанин-Ђорђевић. Чудеса пресвете Богородице Агапија Крићанина и ново чудо
Богородице Тројеручице манастира Хиландара. – Археографски прилози. 6-7, Београд, 1984-5,
с. 275-284. Текстът на чудото като приложение на с. 285-290.
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Богородица. Ръкописът е постъпил от Самоков. В долните части на първите листове
има приписка за закупуването на ръкописа от манастира Хилендар, като името на
купувача не е запазено.
- Народна библиотека "Иван Вазов", Пловдив, № 122 (73)32. Преписан по
изданието на Йоаким Кърчовски. Приписка, че е подарена на свещеник Иван Тонюв
от с. Куртбунар от свещеник Иван от с. Карапче.
- Рилски манастир (нататък –РМ) 3/27 (73)33. Преди 1715 г. – в долната част
на първите листове има полуизтрита приписка от тази година, в която е споменат
някой проигумен Зографски и манастира Хилендар (вероятно зографецът е купил
ръкописа от Хилендар). Призовава се да се помене Агапий Критски "брата наш".
Очевидно ръкописът е донесен в Рилския манастир от Света гора. Съдържа
агапиевото предисловие към читателите, 77 чудеса, канонът на Седмия вселенски
събор и Приклади (преведената от Бакачич част първа на Амартолон Сотирия,
съдържаща поучителни текстове за грехове и добродетели).
- РМ 3/2834 – Ръкописът е изпълнен през 1718 г. от Моисей йеромонах, може
би в Рилския манастир. Съдържа 123 текста. Започва с предисловие, споменаващо
преводача Самуил Бакачич, предисловието на Агапий Критянин и чудесата. След 77те заети от Бакачич продължават разкази, които само са номерирани, без заглавия.
Съставът е подобен на споменатите по-горе ръкопис от сбирката на Сырку в
Петербург и ръкопис от Загреб.
- НБКМ 74135. Сборник. 242 л. Без начало и край, липси вътре. 1775 г.
Започва с л. 4 (оригинална пагинация) – края на чудо 38-мо; ч. 39 и 40. Следват
подред, като е пропуснато чудо 51. На л. 35а след чудо 66 е записано като 67 "За
преславната и чудотворна царска и патриаршеска лавра и обител Хилендарска... и за
иконата Троеручица" (до л. 39). На л. 39б продължава чудо без номер – за
трапсанийския кладенец, чудо 68, като № 70 – за една мироточива икона, на л. 50 е
последното 77 чудо, а на л. 53а започва правилото на Седмия вселенски събор. На л.
53б започва "Сказание за Света гора Атонска как стана жребий на св. Богородица и
нейна градина (перивол)", което продължава до л. 54б. Следва друга част на ръкописа
с отделна номерация – общо 61 л. "Предисловие и жития на пресветите и блажени
отци". Следват пак чудесата Богородични, които започват от първо и стигат до 38-мо.
Накрая писачът призовава читателя да се върне от края на тази книга към началото,
понеже така му се случило и така писал криво. Следва друга книга – Пчела, със
самостоятелна номерация, където една бележка посочва, че е започната на 21 март
1775 г. Почеркът е същият. Ръкописът е изпълнен от известния книжовник Теофан
Рилски, таксидиот на Рилския манастир, който не е оставил тук своето име. В едно
тяло са подвързани заедно два ръкописа на Теофан. Съставът на Богородичните
чудеса следва превода и допълненията на Самуил Бакачич. Текстът за Хилендарския
манастир е зает вероятно от ръкописа в Пловдивската библиотека № 110, който е бил
в Самоков. В самото начало на нашия ръкопис е отбелязано: " w". Не е
изключено това да е свидетелство, че ръкописът е четен от известния Алекси
Велкович Попович от Самоков, преписал през 1771 г. Паисиевата история36. НБКМ
32 Б. Цонев. Цит. Съч., с. 209-211; Б. Ангелов. Самуил Бакачич, с. 143.
33 Е. Спространов. Опис на ръкописите в библиотеката на Рилския манастир. София, 1902, с.
75.
34 Е. Спространов. Цит. съч., с. 76.
35 Б. Цонев. Опис, т. ІІ, с. 404.
36 М. Стоянов, Преписи на Паисиевата История славянобъргарска. – Сб. Паисий Хиленадрски
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741 явно е подходящ за монашеска среда, макар че подробности за мястото на писане
(възможно Самоков) и за предназначението на ръкописа не са известни37.
- Българска Академия на науките 6138. Ръкопис от втората половина на ХVІІІ
в. (приписка от 1777 г.). В книжното тяло са подвързани текстове с различна
номерация. Чудесата Богородични заемат л. 80а до л. 190а, с указание, че са
преведени от гръцки на славянски от Самуил Бакачич. Започват с чудо № 2 и стигат
до № 22 – за Светата Лавра Атонска, като текстът не е довършен. Освен чудеса, в
книгата има фрагмент от Александрия, чин на изповедание, молитва към Богородица
от Димитър Кантакузин и други молитви, фрагмент от Акатист Богородичен на
гръцки. Ръкописът е писан или пребивавал в Румъния – в приписки на задната карица
се споменава гр. Яш.
- Църковен Историко-археологически институт в София № 45039. Чудеса
Богородични. 1778 г. Писан в Пазарджик от Теофан, рилски монах, който преди
приемането на монашески сан е бил свещеник във Враца (поп Тодор). Доставен от
Враца. Ръкописът повтаря като състав НБКМ 741, изпълнен седем години по-рано от
същия книжовник.
- Ръкопис от Самоковския метох "Покров Богородичен". Sam. Р. В. Slavo 140.
65 л., 1780 г. Писан от поп Маврудин Софиалия, неизвестно за кого, обръща се към
слушащите отци и братя, т. е. е предназначен за четене в манастир. Приписка за
влизане на кърджалиите в Трън през 1798 г. Започва с оглавление, продължава с
Предисловие (съкратена версия на протоевангелието на Яков, разпространена в
дамаскините). От л. 8 до 62 са 21 чудеса на Богородица (не са номерирани от писача).
Не е известно кога ръкописът е попаднал в Девическия метох в Самоков41. Поп
Маврудин е преписал близо една трета от чудесата в корпуса на Агапий, може би
такъв е бил изводът му, или подборът е извършен механично.

и неговата епоха. София, 1962, с. 562-563.
37 Б. Христова, Д. Караджова, Е. Узунова. Бележки на българските книжовници Х-ХVІІІ
век. Т. 2. ХVІ-ХVІІІ в. София, 2004, с. 94, 185, 277.
38 Х. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на БАН. София, 1969, с.103, 104;
Б. Ангелов. Самуил Бакачич, с. 138.
39 Б. Ангелов. Съвременници на Паисий. Кн. 2, София, 1964, с. 121; Б. Христова, Д.
Караджова, Е. Узунова. Бележки на българските книжовници Х-ХVІІІ век. Т. 2. София, 2004,
с. 96, 186, 278-279.
40 А. Джурова, В. Велинова. Един малко известен книжовник от 18 в. (Към въпроса за
книжовните връзки между Самоков и Хилендарския манастир). – Словенско средњовековно
наслеђе. Београд, 2001, с. 720; А. Джурова, В. Велинова. Опис на славянските ръкописи от
Самоков, с. 71-74; А. Джурова, В. Велинова, И. Патев, М. Полимирова. Девическият
манастир, с. 166-168. Номерацията на чудесата, дадени от издателите, са погрешни. Погрешно
е и посочването, че чудото за скараните братя е същото като предишното, но било разделено
на две глави.
41 А. Джурова. Наследството на хилендарските книжовници от девическия манастир (метох)
"Покров Богородичен" в Самоков. ХVІІІ-ХІХ в. – Сб. Осам векова Хиландара, Београд, 2000, с.
128-129 смята, че ръкописът е бил част от личната библиотека на хилендарския духовник
Серафим, живял и починал в Самоковския девически метох и че ръкописът е свързан с
Хилендар, където се пази друг ръкопис на същия книжовник – Велик требник от 1782 г.
Според В. Велинова ръкописите на софиянеца Маврудин са донесени в Самоков вероятно от
София, където са писани. Вж.: А. Джурова, В. Велинова, И. Патев, М. Полимирова.
Девическият манастир, с. 170.
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- Манастир Зограф 15642. Ръкопис от 1792-3 г., писан от йеросхимонах
Теофил в постница на Рилския манастир за йеромонах Харитон. 399 л. Използван е
превода на С. Бакачич. Впоследствие ръкописът попада в манастира Зограф. Няма
сведения за състава.
- НБКМ 43543. Сборник с различни текстове (Върбанов дамаскин). ХVІІІ в.
Писал Върбан в Пазарджик. Чудесата не са номерирани, освен едно. Ръкописът
започва с чудо 29 (без начало), по-нататък са поместени чудеса 26 (номерирано), 12то, 47-мо, 60-то, 38-мо, 11-о. В ръкописа са поместени още Митарства Теодорини и
Слово за Йоан патриарх милостиня ради. Както се вижда, Върбан специално е
подбрал няколко от всички чудеса, като сборникът очевидно е предназначен за
домашно четене. Ръкописът произхожда от библиотеката на Марин Дринов.
- НБКМ 113344 – 8 л. Фрагмент от ръкопис, съдържащ второто чудо за
жената, която кърмила мъртвото си дете. Предполага се, че е писан от Софроний
Врачански. Ръкописът е постъпил в библиотеката от Жеравна. Датира се от началото
на ХІХ в., но вероятно е от края на ХVІІІ в., когато Софроний още е бил в родните си
места.
- НБКМ 108745. Разградски сборник на Христо Николович. ХІХ в. Включени
са само първото чудо (л. 9а-10б) и началото на второ, започващо от л. 11а.
- НБКМ 373 (в Описа т. І № 337)46. Ръкописът се датира от началото на ХІХ
в. (след 1817 г.). Доставен е от Търново. Съставен е от две части, подвързани заедно –
първата съдържа Богородични чудеса, а втората – препис на Паисиевата История
славяноболгарска (т. нар. Чехларовски, четвърти търновски препис). Началото
липсва. На сегашния л. 1а завършва първото чудо и започва второто. Включени са
общо 44 чудеса. От л. 83б започва другата част на ръкописа с Паисиевата история,
която има собствена пагинация. Липсващите чудеса № 20-22 и сбъркания 53 вместо
35 насочват към извода на преписвача – това е печатното издание на Йоаким
Кърчовски "Чудеса Богородични" от 1817 г., което не е преписано цялото.
Подвързването на ръкописа заедно с Историята на Паисий показва, че чудесата на
Богородица са били предназначени за домашно четене.
- НБКМ 74047. Чудеса Богородични. Писани през 1812 г. от монах
Патермутий Мушинский в Балушевския скит по ръкопис на послушника в Ближната
пещера Максим Репетински през 1768 г. Книгата е доставена в НБКМ от Самоков.
Този извънредно интересен ръкопис е изпълнен вероятно в Киевопечерската лавра48,
а как и кога е попаднал в Самоков не може да се определи. В началото се посочва, че
книгата е преведена от гръцки на славянски от смирения йеромонах Самуил Бакачич
42 Й. Иванов. Български старини из Македония. София, 1970, с. 259, № 82, 83; Б. Райков, С.
Кожухаров, Х. Миклас, Х. Кодов. Каталог на славянските ръкописи в библиотеката на
Зографския манастир в Света гора. София, 1994, с. 99, № 156; Б. Христова, Д. Караджова, Е.
Узунова. Бележки на българските книжовници, т. ІІ, № 465.
43 Б. Цонев. Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София.
Т. І, София, 1910, с. 450-453.
44 М. Стоянов, Х. Кодов. Опис, т. ІІІ, с. 462.
45 М. Стоянов, Х. Кодов. Опис, т. ІІІ, с. 413.
46 Б. Цонев. Опис, т. І, с. 345; М. Стоянов. Преписи, с. 590.
47 Б. Цонев. Опис, т. ІІ, с. 402-3.
48 Не ми е известно къде се намира Балушевския скит, но Ближните, или Антониеви пещери са
част от Киевопечерската лавра. Вж. Описанiе Кiевопечерской лавры съ присовокуплениемъ
разныхъ грамматъ и выписокъ, обьясняющихъ оное, также плановъ лавры и обеихъ пещеръ.
Кiевъ, 1826.
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на Света гора. Следва предисловието на Агапий. След това са преписани 70 чудеса от
Амартолон Сотирия, нравоучение и правилото на Седмия вселенски събор. Накрая е
добавено поучение за неделята на православието. Ръкописът е украсен с гравюри и
акварелни рисунки.
- Самоковски исторически музей, Sam. Mus. Hist. Slavo 649. 48 л. Ръкописът
съдържа само 10 чудеса Богородични, като номерацията не съответства на
Агапиевата. Водният знак на хартията е вероятно от 1814 г. Ръкописът трябва да е
писан скоро след това. На последния лист има приписка от 1869 г. от х. Никола
Йоанович за смъртта на Христаки х. Гюрович. Преписвачът е направил подбор на
чудесата, като е съставил сборник, предназначен за домашно четене – липсват
чудеса, свързани с атонските манастири, с монаси и пр., повечето са морализаторски,
предназначени специално за женския пол. Както се вижда от приписката и
местонахождението на ръкописа, той е пребивавал в Самоков, а може би е и писан
там.
- НБКМ 37550. Т. нар. Башкьойски Царственик. 1841 г. В началото на
ръкописа са поместени чудеса 1 и 2 на Агапий. Следва компилативна Паисиева
история, като писачът посочва, че е преписвал от "Хилендарския царственик от 1820
г". Книгата е писана от свещеника Васил Емануилов Стефанов, роден в Сливен, в
"колония Башкови или новое Карсово в Бесарабскую страну".
- НБКМ 73951. Чудеса Богородични. След 1817 г. Преписът е дословно по
печатното издание на Йоаким Кърчовски, като дори са преписани
спомоществувателите.
- Сборник с молитви и чудеса Богородични на свещеника Н. Н. от с.
Каменица (Нишко). 1861 г. – български. Местонахождението и съставът на ръкописа
не са известни52.
Освен като самостоятелна книга, или включени в състава на различни
сборници, две от чудесата от "Амартолон сотирия" намират място в новобългарските
сборници, носещи популярното наименование Дамаскини. Това са "Слово за
девицата, която си избоде очите за да спаси девството си" и "Разказ за Мария, на
която отсякоха двете ръце и пак й ги даде св. Богородица" (за френската царкиня)53.
За нашата тема са важни и ръкописите, намиращи се в светогорските
манастири Зограф и Хилендар, защото през възраждането те са част и от българската
културна територия. Най-ранният ръкопис в Хилендар с чудеса Богородични, писан
през 1725 г. съдържа 77 разказа (№ 209)54. През 1768 г. хилендарският проигумен
Даниил преписва в Ловеч Амартолон Сотирия, ръкописът е в Хилендар55.
Следващият, датиран от 1794 г. е на румънски език56. В манастира Зограф се пазят
три ръкописа с Чудеса Богородични – единият, писан в Рилския манастир през 1792-3
г. бе посочен по-горе. Другият - № 201, е подарен на манастира Зограф през 1706 г.
49 А. Джурова, В. Велинова. Опис на славянските ръкописи от Самоков, с. 27-28, табл. Х.
50 Б. Цонев. Опис І, с. 416-417.
51 Б. Цонев. Опис, т. ІІ, с. 401.
52 П. Поповић. Цит. съч., с. 32.
53 Д. Петканова-Тотева. Дамаскините в българската литература. София, 1965, с. 125 – във
Върбановия сборник, НБКМ № 435 и сборник в Църковния музей в София, № 228.
54 Д. Богдановић. Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара. Београд, 1978, № 209.
55 Й. Иванов. Български старини из Македония, с. 268, № 111; Д. Богдановић. Каталог
ћирилских рукописа манастира Хиландара, с. 108, № 203; Б. Христова, Д. Караджова, Е.
Узунова. Цит. съч., № 410.
56 Д. Богдановић. Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара, № 542.
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Освен чудесата има прибавено житие на св. Василий Нови57. Третият ръкопис - №
121, е писан в неизвестна година от йеромонах Йосиф за проигумена Порфирий. Това
е вероятно проигуменът Порфирий, един от ктиторите на новия Зографски католикон
в началото на ХІХ в. В ръкописа освен чудеса Богородични има също житие на св.
Василий Нови и Видение Григориево58.
Изключителната популярност на разказите за Богородични чудеса от
"Амартолон сотирия" сред българите дават отражение и във фолклора. Чудото за
галската царкиня с отсечените ръце е интерпретирано в една народна песен59 и в
народни приказки – за българската царкиня Персика60; за Мария постницата61; за
Мария, царската дъщеря с отсечените ръце62.
Симптоматично е, че от цялата книга "Амартолон сотирия" на Агапий
Ландос единствено третата част с чудесата на Богородица придобиват сред българите
популярност, въпреки че и останалите текстове са поучителни, занимателни и за
българина вероятно екзотични, тъй като и тяхното действие се развива в отдалечени
земи. Единственият случай, който ми е известен на превод и преписване на текстове
от другите части на книгата е в ръкописен сборник от 1841 г., принадлежал на монах
Дамаскин (собственост на ОББ, сега в НБКМ - №ОББ 5). Чудесата, поместени на л.
– i об са преведени "на прост език български из книга греческа що са нарича
"Амартолон сотириа""63.
Както се вижда от направения преглед, книгата на Агапий Ландос е била не
само добре известна през ХVІІ - ХІХ в., но изглежда, че е едно от любимите четива
на българина. В следващите редове ще проследя проникването на сюжетите, събрани
от монах Агапий, в българската църковна живопис от Възраждането, но преди това
да видим има ли такава традиция. Единствено разказът за евреина, осмелил се да
оскверни ложето на мъртвата Богородица и наказан от ангел с отсичане на ръцете,
както и епизодите, свързани с константинополското светилище "Зоодохос пиги" са
проникнали в изкуството отдавна и са регламентирани в зографските ерминии. Във
всеки случай тяхната поява в изкуството няма директна връзка с "Амартолон
Сотирия" и няма да бъдат разглеждани тук.
Многобройните гръцки и славянски ръкописи с агапиевите чудеса по
правило не са илюстрирани. Споменатият руски ръкопис от 1804 г. (НБКМ 740) е
украсен, но не с илюстриране на разказите, а с отделни образи на Богородица и
автопортрет на писача Патермутий Мушински. Според Д. Радославова64 ръкописът
от сбирката на Сырку има маргинални изображения, свързани с текста, но те не са
публикувани и не мога да ги коментирам.
Присъствието на Богородични чудеса, заети от "Амартолон сотирия" в
балканското изкуство не е добре проучено. За сега ми е известен само един подобен
57 Б. Райков, С. Кожухаров, Х. Миклас, Х. Кодов. Цит. съч., с. 115.
58 Б. Райков, С. Кожухаров, Х. Миклас, Х. Кодов. Цит. съч., с. 84.
59 Ст. Стойкова. Литература и фолклор. – Езиковедско-етнографски изследвания в памет на
Ст. Романски. С., 1960, с. 755.
60 Й. Иванов. Старобългарски разкази. С., 1935, с. 29-44.
61 Приказка от Ловеч. Вж.: Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Т. ІІІ, София,
1890, с. 172.
62 Приказка от Габрово. Вж.: Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Т. ХІІ,
София, 1895, с. 171.
63 Б. Христова. Един типичен ръкопис за първата половина на ХІХ век. В: Сб. Медиевистика
и културна антропология. С, 1998, с. 308.
64 Д. Радославова. Цит. съч.
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цикъл от четири сцени, изпълнен през 1818 г. от братята зографи Михаил и поп
Йоанис Анагности от Самарина в католикона на манастира Св. Параскева до
Гревена65. Трябва да добавя епизода с отсичане ръката на св. Йоан Дамаскин в
манастира Хилендар, където сцената е свързана с легендата за чудотворната икона на
Богородица Троеручица66. В популярните през ХVІІІ и ХІХ в. зографски наръчници
не са описани изображения, основани на разказите, събрани от Агапий Ландос. На
този фон изображенията, за които ще стане дума, придобиват особено значение.
Първият цикъл от чудеса на Богородица в българското изкуство, който ми е
известен, при това заети именно от "Амартолон сотирия", се намира в откритата
нартика на Главната църква на Рилския манастир67. Цикълът е разгърнат в първия
сляп купол в северната част на галерията, непосредствено пред входа на параклиса
Св. Никола. В центъра в кръгъл медальон е представена Богородица Достойно ест.
Около нея са оформени седем арки, под които са изобразени чудеса на Богородица.
Описанието започвам от сцената над главата на Богородица и по часовниковата
стрелка. Първа е сцената, озаглавена:
Y Y   
     
     .
Илюстрирано е чудо № 42 от "Амартолон сотирия" - за един монах, който имал
много грехове, но и една добродетел – много почитал св. Богородица и на ден по сто
пъти четял пред иконата й "Богородице Дево радуйся". За да го опомни, Бог му дал
есхатологично видение и бил спасен с намесата на Богородица, след което заживял
добродетелно.
В следващата сцена в центъра горе в облаци е допоясното изображение на
Богородица, заобиколена от сияние, която гледа и сочи надолу. Под нея в ляво е
представена възрастна жена, лежаща на одър, която се надига, за да вземе причастие,
което й подава с лъжичка един свещеник, облечен в богослужебни одежди, с
епитрахил. Във фона са представени архитектурни кулиси. В долния десен ъгъл е
надписът, който заради повредите на живописния слой не се чете изцяло:......
   !". Лошата съхранност на надписа не позволява да се
идентифицира сигурно изображението. Възможностите са две – да е илюстрирано
чудо № 54 за жената, която възкръснала, за да изповяда тайния си грях, или чудо 57
за бедната вдовица, чиято душа приела Богородица.
В третата сцена е представена в облаци Богородица, държаща Младенеца.
Под тях се вижда Свети престол, върху който са поставени потир и дискос. Вдясно е
коленичила фигура, чието лице е обърнато нагоре. На това място живописният слой е
доста повреден. Надписът гласи: ...  # #  V 
       . Илюстриран е разказа за един свещеник,
който се съмнявал в евхаристията и се удостоил да види Христос като отроче (№ 43
при Агапий).

65 N. Papageorgiou. Die Wundertafen der Muttes Gottes Einflüsse von Bücher mit religiösen Inhalt
in der Malerei des 19ten Jahrhunderts. В: Изкуствоведски четения 2007 (под печат).
66 Стенопис от края на ХVІІІ в. в параклиса Рождество Богородично в манастира Хилендар.
Вж.: С. Петковић. О култу светогорских чудотворних икона у Русији. – Друга казивања о
Светој гори. Београд, 1997, ил. на с. 141; стенописи от Проскинитара на Богородица
Троеручица в комплекса на Хилендар, изпълнени в началото на ХІХ в. Вж.: Сава
Хиландарац. Историја Хиландара. Београд, 1997, с. 123.
67 И. Гергова. Цикъл чудеса Богородични в стенописите на Главната църква в Рилския
манастир. – Проблеми на изкуството, кн. 4, 2007 (под печат).
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И в следващата сцена в небето е Богородица, държаща Младенеца, който
сочи надолу. Под него е представено едно момче в бяла риза, легнало на земята, леко
приповдигнато и сочещо напред. От двете му страни има по една млада жена. Вдясно
на преден план е един брадат мъж, който ръкомаха, а зад него група хора, които
наблюдават, излизайки от вратата на една сграда. В долната част на сцената е
надписът:      
  $! ".
Сцената възпроизвежда разказа за възкръсналото дете, което посочило убиеца си (№
37 при Агапий).
В следващата сцена е представен царски палат. Царят лежи на постеля, над
която има балдахин. Царицата му подава чаша, зад нея една жена и няколко мъже
наблюдават. Надписът гласи:  #Y " . Това е чудо № 6 от
"Амартолон сотирия" – за византийския император Лъв Мъдри, който се разболял и
се излекувал от водата на аязмото в манастира "Зоодохос Пиги" край
Константинопол.
В лявата горна част на следващата сцена Богородица е в небесен сегмент и
сочи надолу, където живописният слой е повреден, но се вижда вода. В дясната част
един войник води за ръка слепец с вързани очи и тояжка в ръка. Отгоре е нодписът:
   "  #Y    —  . Илюстрирано е чудо №
5, което разказва за създаването на църквата "Живоносен източник" ("Зоодохос
Пиги"), където ставали много чудеса.
В горната част на последната сцена, малко изместена вдясно, Богородица, до
пояс в облаци, сочи с дясната си ръка към един монах. Монахът е изобразен пред
вратата на здание (църква?), гледа към Богородица и сякаш разговаря с нея. Пред
него е легнал червен лъв. Целият фон е зает от сгради. От надписа не е останало
много:    Y...  ... Илюстрирано е чудото, озаглавено "За
един калугер, който се опивал" (№ 15). В лентата, опасваща основата на слепия
купол, е изписан текстът на химна Достойно ест.
Един надпис върху каменна плоча, взидана под купола пояснява, че тази част
от нартиката е изписана през 1846 г. със средствата на Димитраки Мицора.
Димитраки Мицора, цинцарин, преселен в Пловдив, е един от ефорите на Рилския
манастир. Според стиловите белези живописта без съмнение е изпълнена от Димитър
Христов зограф от Самоков, декорирал голяма част от целия храм.
Главната църква в Рилския манастир е уникална както със своята
архитектура, така и с изключително богатата и сложна иконографска програма,
подчинена на единен замисъл68. Програмата на откритата нартика също няма паралел
в по-стари или съвременни паметници. Куполът с чудесата на Богородица е
разположен в семантично важно място – той може да се възприема като начало на
програмата, или като неин край. Присъствието на цикъла е свързано с Богородица
като патрон на храма, посветен на нейното Рождество69. Но това не е обичайният
житиен цикъл на патрона, който обикновено се разполага в западните части на храма.
Тук са илюстрирани сцени, свидетелства за чудотворната мощ на Божията майка.
Този избор без съмнение е във връзка с чудотворната икона-реликварий на св.
68 А. Куюмджиев. Особености в иконографската програма на стенописите от Главната църква
на Рилския манастир. Дисертация. Ръкопис. София, 1998.
69 Почитанието на Богородица е силно изразено в Рилския манастир – почти всички по-главни
църкви са посветени на някой Богородичен празник – Гробищната църква е Въведение
Богородично, църквата до постницата Св. Лука е Покров Богородичен, в метоха Пчелино –
Успение Богородично.
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Богородица, намиращ се в наоса на църквата70. От множеството чудеса в книгата на
Агапий Критянин са подбрани седем, при което подборът не е механичен. Според
фабулата сцените са свързани с монаси и свещенослужители, светски лица и с
историята на манастира Зоодохос Пиги. Цикълът има сложни връзки със стенописите
на притвора и наоса на църквата и съдържа послания, насочени към монасите в
обителта и многобройните поклонници. Съставителите на програмата и зографът са
използвали славянски превод на "Амартолон сотирия". Както видяхме, в манастира и
в родния град на зографа - Самоков има многобройни преписи на Чудесата на
Богородица, както и техни печатни издания, но какво точно е имал пред очите си
Димитър Христов биха могли да покажат специални проучвания.
Следващото място, където намираме цикъл чудеса Богородични, заети от
"Амартолон сотирия", е църквата на Соколския манастир близо до Габрово71.
Сцените са изписани върху цокълните пана на страничните двери на иконостаса и
върху основата на един от проскинитариите.
Двете иконостасни пана са разделени на по четири овални медальона с по
една сцена. Върху първото са представени:
1. Видението на Страшния съд (чудо № 42) – ...&'( )*...+ +,... Почти
цялата дясна част на сцената е унищожена. Същият разказ, както видяхме, е
илюстриран в стенописите на Риломанастирския католикон, но там композицията е
съвсем различна.
2. Чудото с девицата, видяла Христос в рая да служи литургия (№ 48) –
... -,/0 ...
3. За незлобливите девици, на които Богородица прати венци (№ 14) - 12 
(&'34... w ,25 -,/0 5...(/*& /6 77 & *8& ,-*03. Запазена е само
лявата половина от сцената.
4. За помирението на двама скарани калугери (№ 34)- 12  (&'34 8 03 w
&8 9***/5 8( '/45 /: &6/(/ /5 (&' 4 80 .
Върху второто пано са:
1. Чудото с монаха, който непрестанно чел "Богородице Дево радуйся" (№
29) - ...3 w 6* &-.../...0 -,.
2. Чудото с едного, който се съмнявал в девството на Богородица (№ 41) –
12  (&'34 8 03 w &6*4</&4/ ( / -,&', (&'34 8 03.
3. Чудото с жената, родила черно дете (№ 26). Запазена е само дясната
половина от сцената, при което надписът е унищожен.
4. Чудото с иконописеца (№ 46). Част от живописния слой в лявата част на
сцената е загубен.
В църквата на Соколския манастир има два проскинитария – върху единия,
от север, е поставена иконата на св. Богородица Троеручица, изпълнена вероятно
през 1833 г. от тревненския зограф Йоаникий папа Витанов72. Проскинитарият няма
украса. Върху южния е монтирана патронната икона на Успение Богородично. Върху
предната му долна част в две правоъгълни полета са изобразени: вляво Осъждането
на св. Йоан Дамаскин и Отсичане ръката на светеца; вдясно св. Йоан Дамаскин се
70 Е. Бакалова. Рилската чудотворна икона-реликварий, Константинопол и Мара Бранкович.
– Сб. България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация. София, 2005, с. 193-228.
71 И. Гергова. Чудесата на Богородица в църквата на Соколския манастир. – Сб. Културните
текстове на миналото. Носители, символи, идеи. Кн. ІV, София, 2005, с. 76-79.
72 И. Гергова. Чудесата на Богородица, с. 74, обр. 1.
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моли пред иконата на Богородица Троеручица. Изборът на сцените показва, че върху
този проскинитарий първоначално е била поставена иконата на Троеручица, а
смяната на иконите е станала по-късно.
В горната част на лявото пано е представено осъждането на св. Йоан
Златоуст – y&y /) &' 7 w *  6 &+/* . В долната част е отсичането на ръката на
светеца - §&+) (y+y * &' 7w w * . Върху дясното пано е Молитвата на св. Йоан
Дамаскин – '3/ w *>  6&+ (/*& &1*? (y+y (/ !76'( 6)&4 / /&0-.
Пред лицето на светеца е изписана молитвата: 3/ w &*y? &/3 (&'4<y ,3*y
w -4*y? 0(/0y 4+ 6'(> &3*y y&/) , 64<y? :  6/ &*/0- 5, * 4
/& '/ 6'(/ 0 (/0-.
В двете пана в три епизода е изобразен разказът за св. Йоан Дамаскин в
"Амартолон сотирия" (№ 10).
Всички изброени сцени илюстрират разкази от корпуса на Агапий Ландос.
В църквата на Соколския манастир има две живописни реплики на
хилендарската Богородица Троеручица – едната, спомената по-горе на
проскинитарий, а другата от 1862 г. е върху царския ред на иконостаса. Сцените
върху проскинитария са подробен разказ, свързан с легендата за хилендарската
икона, а тези от иконостаса развиват темата за чудесата на Богородица.
Соколският манастир е основан през 1832 г. от Йосиф Соколски73. В тези
години султанското правителство все още не позволява строеж на нови църкви, а
само възобновяване на стари култови места след специална процедура. Извънредно
практичният Йосиф опушва стените на една пещера и прави каменна икона на
Богородица Живоносен източник, за да даде видимост за старо култово място, след
това поръчва икона на Богородица Троеручица. Ттака привлича вниманието на
околното население, което "любви ради Божия матери" започва да помага за
разширяването на обителта и за построяване на нова църква74. Църквата, завършена
през 1834 г. е посветена на Успение Богородично и Троеручицата заема почетно
място в нея. Едва през 1862 г. има достатъчно средства украсата на храма да се
довърши и за това са ангажирани зографите поп Павел от с. Шипка и синът му
Никола. Стилът и орнаментиката на цокълните пана показват, че цикълът чудеса
Богородични са изпълнени от поп Павел, вероятно също през 1862 г. Украсата на
проскинитария има идентичен почерк и калиграфия и очевидно също са негово
дело75.
Не мога да посоча визуални модели, които би могъл да е използвал
свещеникът зограф. Той не възпроизвежда по-ранния цикъл в стенописите на
риломанастирския католикон. Няма сходство и със сцената, обединила съденето,
отсичане ръката на св. Йоан Дамаскин и молитвата му пред иконата на Богородица от
хилендарския параклис Рождество Богородично (ХVІІІ в.)76. За съжаление не ми е
73 Х. Темелски. Соколският манастир "Св. Успение Богородично" край Габрово. Изд. Фабер,
София, 2004.
74 Й. Бакалов. Материали за историята на някои манастири в България. – Сборник за народни
умотворения. ХІІ, София, 1895, с. 339.
75 И. Гергова. Чудесата на Богородица, с. 76.
76 С. Петковић. О култу светогорских чудотворних икона у Русии. – Друга казивања о Светој
гори. Београд, 1997, ил. на с. 141. Интересно е, че в стенописа, който се намира в Хилендар, по
времето, когато иконата Троеручица се почита особено много като изцелила ръката на св. Йоан
Дамаскин, е представена икона, в която Богородица държи Младенеца на лявата си ръка, а не
на дясната, както е при Троеручица. Известно ми е още едно изображение на молитвата на св.
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известно как изглежда съответният епизод от стенописите в проскинитария на Св.
Богородица Троеручица в Хилендар77. Поп Павел си служи вероятно с някой ръкопис
на Агапиевите чудеса, защото надписите към сцените не следват заглавията в
печатните издания. Освен него трябва да е ползвал и друг писмен източник, тъй като
молитвата на св. Йоан Дамаскин, макар принципно близка до текста на Агапий, не е
идентична с него78.
В църквата на Соколския манастир, посветен на св. Богородица, в която се
почитат две реплики на чудотворната Богородица Троеручица ансамбълът от сцени,
посветени на чудесата, извършени от Дева Мария е изключително адекватен. Той има
значение както за монасите, така и за поклонниците. Общото му послание е: вярата в
Богородица, нейното непрестанно възпяване и служене могат да доведат до
спасяване душата на всеки, дори да е грешен, заблуден или неграмотен. Възможно е
някои от избраните сцени да са свързани с конкретни чудеса, извършени и разказвани
в манастира, но за съжаление нямаме конкретни данни за това. Никой от посетилите
манастира през ХІХ в. не споменава почитането на чудотворната Богородична икона.
Ф. Каниц казва, че манастирът се слави надлъж и нашир с голяма чудотворност, но
свързва това с вярата в лечебната сила на водата, стичаща се по стените на пещерата
до църквата79. Може да се предположи и друго – че отделни сюжети кореспондират с
определени лица или събития в манастира. Възможно е поп Павел да е имал лични
причини, за да илюстрира чудото с иконописеца. Сцената с неграмотния монах,
който непрестанно пеел "Богородице Дево", за което бил удостоен със знамение за
святост удивително напомня за основателя на манастира Йосиф Соколски, за когото
се знае, че бил слабограмотен, но изключително предан на св. Богородица. Интересен
е въпросът кой е съставил програмата на украсата на църквата, в която наред с твърде
интересните стенописи и икони, важно място заемат чудесата на Богородица. Струва
ми се, трябва да се изключат дарителите, които са жители на околните села и на
Габрово, както и градските еснафи. Концепцията на украсата е дело на образована
личност, а такава в манастира по това време е имало. Соколският монах Дамаскин,
учил в Русия и сам зограф80 сигурно има дял в съставянето на иконографската
програма. Но струва ми се че в случая най-голяма роля принадлежи на поп Павел,
който не е обикновен полуграмотен селски свещеник, нито самоук зограф, който
работи за непретенциозна селска среда. Той е притежавал лична библиотека81, в
която наред с богослужебните книги е имало и такива със светско съдържание, а в
творчеството му присъстват редки теми, издаващи познания82 и особен пиетет към
Йоан Дамаскин пред иконата на Богородица, която има съвсем различен иконографски тип –
без Младенеца, като Параклисис. Светецът е протегнал ръката си към иконата, а Богородица я
е хванала (!). Изображението е миниатюра в гръцки ръкопис от 1611-1614 г. в Бодлеанската
библиотека в Оксфорд. Вж.: I. Hutter. Corpus der byzantinischen Miniaturenhandschriften.
Oxford. Bodleian Library. Band 3.2. Stuttgart, 1982, abb. 826.
77 Сава Хиландарац. Историја Хиландара, с. 123.
78 Доста по-различна е молитвата в житието на светеца, писано от антиохийския патриарх
Йоан в ръкопис от библиотеката на Рилския манастир, № 2/23, л. 315.
79 Х. Темелски. Соколският манастир, с. 35, 36 – и други свидетелства.
80 Х. Темелски. Соколският манастир, с. 40, 41.
81 Името му е споменато сред спомоществувателите на "Аритметика или наука числителна",
издадена от Христаки Павлович през 1833 г. и "История на Александър Македонски", издадена
от Х. Протопопович през 1844 г.
82 В стенописите на църквата в Соколския манастир намираме изображения на Монашеската
лествица и Разпънатия монах, които не са популярни в българското изкуство през
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Богородичната тема83.
В сбирката на врачанската църква "Възнесение Христово" е изложена една
икона, която произхожда от Долнобешовишкия манастир84. Иконата е датирана от
1858 г., а според почерка може да се определи като произведение на зографа Пенчо х.
Найденов85. Изобразено е чудо № 25 от агапиевата сбирка – за Богородица, която
причестила монасите с небесен хляб. Надписът гласи: !#

    $@ V$ 14. В долната част на иконата отдясно
наляво вървят млад овчар, зад когото се виждат овце, трима мъже на различна
възраст с мотики в ръце и най-отпред един старец, който се е хванал за перилото на
стълбата, която е пред него. Стълбата води до втория план, отделен от долната част
със схематично изображение на стена. Тук движението на фигурите е отляво
надясно. Пръв от една врата излиза мустакат мъж със светски дрехи. Малко
понататък той е представен втори път, а пред него няколко монаха отиват в църква.
Третият план заема горната половина на иконното поле. В центра е представена
Богородица, държаща клещи. От устата й излиза лента с текст:    
 #W. В ляво и вдясно от нея са застанали два ангела, единият държи голям
потир, другият – кърпа, с която посяга към мустакатия мъж, застанал под него. За
Богородица е изобразена църква, или по-точно схематично изображение на олтар –
три арки, под които висят кандила, а във фронтона над арките е представен херувим.
Отгоре се издигат три купола, над които са изобразени херувими. Вляво се издига
сграда с прозорци, а отдясно висока кула камбанария. Една монахиня бие камбаните.
В горната част на кулата има часовник, който показва 7 ч. Зографът е илюстрирал
съвсем буквално прочетения в "Амартолон сотирия" разказ. Един богат мъж отишъл
в Лаврата на св. Сава с намерение да се замонаши. В обителта царял ред – монасите
ходели на работа до деветия час, после отивали в църква за молитва и ядяли все
постно. Новодошлият бил първоначално на по-лек режим, докато свикне – не ходел
на работа и не постел. Дошъл празникът Успение Богородично на 14 август.
Игуменът заръчал на монасите да се върнат по-рано, за да вечерят. Мъжът отишъл в
църква, за да види как си идват монасите. Тогава имал видение наяве: една прекрасна
жена, държаща златни клещи посред два ангела, единият от които държал чаша с
небесен хляб, а другият кърпа. На всеки монах първо избърсвали лицето, след това
жената вземала с клещите хлаб и го причестявала. Богатият също се наредил, но нито
го избърсали, нито получил причастие. Богородица му казала "Това е тялото на моя
син, с него се причестява онзи, който е постил до този момент и се е пречистил от
грях, а ти не постиш и не можеш да се причестиш". Мъжът помолил поне да го
обърше ангела, но Богородица отвърнала, че ангелът избърсва потта от челата на
тези, които се трудят, следователно той няма право и на това. Богаташът разказал
всичко на св. Сава, който му казал, че трябва да прави като другите братя.
Сюжетът е твърде необичаен за икона, макар да вероятно да е бил считан за
актуален в Долнобешовишкия манастир в средата на ХІХ в. Не знаем нито
обстоятелствата на създаването й, нито нейното предназначение. Може да е имало
Възраждането. Единствено в притвора на църквата Покров Богородичен при Новата постница
в Рилския манастир Тома Вишанов рисува Разпънатия монах.
83 Е. Попова. Иконата "Молебное пение ко пресвятой Богородице" в Националната
художествена галерия. – Сб. Традиция, приемственост, новаторство. София, 2001, с. 473-484.
84 Иконата не е публикувана.
85 А. Василиев. Български възрожденски майстори. София, 1965, с. 560-561. Най-ранната
икона на зографа, която се посочва е от 1861 г.
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конкретен повод, заради който е поръчана иконата и тя да е стояла в църква като
нравоучително изображение.
Примерите, които разгледахме, са създадени независимо един от друг и при
всеки от тях са илюстрирани самостоятелно отделни избрани текстове от агапиевата
книга. Прави впечатление, че всички те се намират в манастири и това едва ли е
случайно. В Рилския и Соколския манастири има чудотворни Богородични икони и
илюстрираните цикли разгръщат по красноречив начин въз основа на добре познати
текстове темата за чудотворната мощ на Божията майка. Българските манастири през
Възраждането не са места за усамотение на хора, избрали трудния път на спасение на
собствените си души. Те са тясно свързани с християнското население, тяхното
съществуване зависи от тази връзка, като ползата от нея е взаимна, защото обителите
поддържат училища и се грижат за нравственото изграждане на вярващите и
изображенията играят важна роля в този смисъл. Разказите в "Амартолон Сотирия"
имат ясно изразен назидателен и морализаторски характер и тяхното визуализиране
изглежда закономерно на фона на общите процеси в българското църковно изкуство
от епохата86. Впрочем, те са едни от многото нови теми, които проникват в него и са
свидетелство за последния голям разцвет на това изкуство.

86 А. Василиев. Социални и патриотични теми в старото българско изкуство. София, 1973.
Авторът не разглежда темите, на които се спряхме.
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1. Цикъл Чудеса Богородични в Главната църква на Рилския манастир

2. Чудеса Богородични от иконостаса в църквата на Соколския манастир
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1. Цикъл Чудеса Богородични от иконостаса в църквата на Сололския манастир

4. Чудото с отсечената ръка на св. Йоан Дамаскин,
Проскинитарий в църквата на Соколския манастир
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4. Икона Богородица причестява монасите.
Сбирка на църквата Възнесение Христово във Враца
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Иванка Гергова
"АМАРТОЛОН СОТИРИЈА" АГАПИЈА ЛАНДОСА У БУГАРСКОЈ КУЛТУРИ
ОД 18. ДО 19. ВЕКА
Крићанин Агапиј Ландос, монах Лавре Светог Атанасија на Светој гори,
сакупља из различитих извора шездесет девет чуда, које је извршила Света
Богородица, и објављује их током 1641. године као трећи део своје књиге
"Амартолон Сотирија". Књига која је доживела мноштво издања постала је веома
популарна. Крајем 17. века књигу је на словенски језик превео Украјинац Самуил
Бакачич. Варијанте тог превода објављују се изнова у бугарским збиркама, које су
сачињене од краја 17. до друге половине 19. века, као и четири издања текста у
Бугарској током 19. века. Интересовање за текстове из "Амартолон Сотирија" огледа
се и у њиховој појави у црквеном живопису. Први циклус од седам сцена, преузет из
књиге Агапија Ландоса и завршен у току 1846. године, урадио је самоковски зограф
Димитрије Христов, а налази се на фрескама главне цркве Рилског манастира. Током
1862. године зограф поп Павел из села Шипке декорише иконостас и један део цркве
Соколског манастира крај Габрова у једанаест сцена у истој књизи. Постоји и једна
икона из 1858. године тројанског зографа Пенча Најденова са темом из "Амартолон
Сотирија".
Слике које се налазе у књизи Агапија Ландоса немају паралелу у савременој
балканској уметности и нису описане у приручницима за израду икона.
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Александар Гулевски
Битола - Македонија

ГРАФИКАТА СВ. НАУМ (1743) НА ХРИСТОФОР ЖЕФАРОВИЧ
ОД БИТОЛСКАТА МИТРОПОЛИЈА
Апстракт: Во текстот се говори за новооткриената графика Св. Наум
Охридски од 1743 г., дело на Христофор Жефарович, пронајдена во зградата на
Преспанско-пелагониската митрополија во Битола. Овде е даден целосен приказ на
сцените претставени на графиката кои се поврзани со култот на св. Наум
Охридски и направена е нивна детална иконографска и содржинска анализа.
Клучни зборови: графика, иконографија, предание, чудотворство, св. Наум
Охридски
Во 1743 г., по нарачка на г. Константин, архимандрит на манастирот Св.
Наум Охридски, а на трошок на г. Михаил Готуни, трговец од Мишколц1, Христофор
Жефарович го изработил цртежот за бакрорезот Св. Наум, кој истата година бил
финализиран во граверската работилница на Томас Месмер во Виена и изгравиран на
бакрорезна плоча, а потоа умножуван за потребите на охридскиот манастир и
дистрибуиран ширум Балканот.
Од поодамна се знае дека оригиналната бакрорезна плоча (негативот,
матрицата) од овој бакрорез, денес се наоѓа во православната црква Св. Наум
Охридски во Мишколц, каде се наоѓа и еден отпечаток од XVIII в., кој е во
литературата најчесто публикуван. Вториот познат отпечаток од времето на

1 Мишколц (Miskolc), град во североисточна Унгарија, кој во текот на XVIII в., постепено бил
населен од Власи, кои во овој и во другите градови во Унгарија се доселиле од Москополе,
Берат, Кожани, Елбасан, Шатисте, Влахоклисура, Шиписка, Блаце, Грамос и др. места од
москополско-корчанскиот регион, Пинд, Епир и југозападниот дел на Егејска Македонија. Во
средините во кои се населувале, Власите ги донесувале и своите локални обичаи и култови. Во
тие култови спаѓа и култот на св. Наум Охридски, кој во XVIII в., бил обновен, а потоа како
таков пренесен во Унгарија и низ целиот Балкан. Може да се рече дека во Мишколц, култот на
св. Наум бил донесен и негуван главно од доселените Власи. За ширење на обновениот култ на
св. Наум во Унгарија и на поширокиот простор на Балканот, голема улога одиграла графиката
Св. Наум на Христофор Жефарович, чија изработка била платена од богатиот влашки трговец
од Мишколц, г. Михаил Готуни (по потекло од Москополе), а дистрибуирана со помош на
игуменот на охридскиот манастир, москополецот г. Константин. Види кај: И. Снегаров,
История на Охридската архиепископия-патриаршия, т. II, София 1932, 360; Д. Ј. Поповић, О
Цинцарима - прилози питању постанка наше чаршије, Београд 1937, 11; С. К. Кисас, Бакрорези
XVIII века као сведочанство грчко-српских културних веза, Српска графика XVIII века
(Зборник радова), Београд 1986, 105; Д. Давидов, Српска графика XVIII века, Нови Сад 1978,
261 (35); истиот, Споменици Будимске епархије, Београд 1990, 165-176, 334; Ј. Аргинтеану,
Историја на Армн-Македонците (Власите), Скопје 1998, 148-151
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настанувањето на графиката се наоѓа во Галеријата на Матица Српска во Нови Сад.2
Наведените два отпечатоци се, всушност, единствените зачувани оригинални
графики Св. Наум од Христофор Жефарович, кои се досега откриени и публикувани.
Поради големиот интерес за наведената графика, Христофор Жефарович
изработил и нејзини варијанти. Единствен таков познат примерок варијанта, кој не е
публикуван, денес се наоѓа во Будимпешта.3
Обновениот култ на св. Наум во XVIII в., придонел графиката Св. Наум на
Христофор Жефарович да биде особено популарна на Балканот и тоа главно во оние
градови и села во кои привремено или трајно се населило влашко население.4
Сведоштво за тоа е настојувањето таа во тие средини да биде копирана и умножувана
и стотина години подоцна. Па така, во 1849 г., по нарачка на Тома Христу Тану –
Албанецот (Qwm† Cr’stou Q†nou, Albano¡)5 од потпелистерското село Трново, била
изработена реплика на графиката Св. Наум, од страна на граверот Јован Корона од
Венеција, кој врз основа на оригиналната графика на Христофор Жефарович,
изработил нова бакрорезна плоча. Во Македонија се пронајдени два отпечатоци од
оваа реплицирана графика и тие денес се наоѓаат во Охрид.6
Графиката Св. Наум, која се наоѓа во Битолската Митрополија (сл. 1) е прва
оригинална графика на Христофор Жефарович пронајдена на територијата на Р.
Македонија, а трет пронајден примерок од оваа графика воопшто.7 Не знаеме на кој
начин графиката била донесена во Битола, а нејзиното присуство овде, веројатно се
должи на миграциските процеси кои во градот и околината засилено се одвивале во
текот на XVIII и XIX век.
Графиката е извонредно зачувана. Отпечатена е врз квалитетен лист хартија
со димензии 42.5Х61 см.8 Листот некогаш бил превиткан, а потоа повторно вратен во
2 Д. Давидов, Споменици, 165-176, 334
3 Тој се наоѓа во сопственост на семејството Вујичиќ од Будимпешта. Види кај: Д. Давидов,
Споменици, 175 (забел. 37)
4 Ц. Грозданов, Свети Наум Охридски, Скопје 1995, 194
5 Прекарот, Албанецот, кој се сретнува во ктиторскиот натпис на реплицираната графика Св.
Наум од 1849 г., најверојатно го означува регионот од кој Тома Христу Тану се доселил во
село Трново, во кое во XVIII в., се доселиле голем број влашки семејства. Види кај: А.
Матковски, Отпорот во Македонија, т. 4, Скопје 1983, 71; В. Ј. Трпкоски-Трпку, Власите на
Балканот, Скопје 1986, 74; Ц. Грозданов, Непознати и малку познати портрети на словенските
учители во уметноста на XIX век, Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна
школа во развитокот на словенската писменост (МАНУ), Скопје 1989 (каде во целост е даден
ктиторскиот натпис на грчки јазик од реплицираната графика на Јован Корона од 1849 г.).
6 Еден позачуван примерок од оваа реплицирана графика поседува семејството на покојниот
свештеник Фоти Масин од Охрид, а вториот го поседува Заводот за заштита на спомениците
на културата во Охрид. За ова види кај: Ц. Грозданов, Утицај Христифора Жефаровића на
стварање македонских мајстора XIX века, Западноевропски барок и византијски свет (Зборник
радова са научног скупа (1989) САНУ), Београд 1991, 217-218; истиот, Непознати и малку
познати портрети, 246: Ј. Чокревска-Филип, За постарото графичко наследство во Македонија,
Скопје 2003, 17
7 Графиката долго време стоела во ходникот на приземјето на митрополиската резиденција на
ул. 15 Корпус бр. 46, во Битола. Во 2001 г., по налог на митрополитот Петар, таа била
пренесена во Битолската Митрополија, каде била забележана од наша страна.
8 Листот хартија врз која е отпечатена графиката Св. Наум од Мишколц, а која ја проучувал Д.
Давидов е со димензии 37Х47 см. (Д. Давидов, Српска графика, 261 (35)), што не треба да
чуди, зашто графиката била печатена на листови хартија со различна големина, кои, потоа, по
желба, биле сечени во саканите димензии.
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првобитната положба, така што врз него по средината се забележува раб. Листот е по
страните невешто пресечен, веројатно во поново време, кога графиката била врамена
во дрвена рамка. Не е исклучена можноста листот првобитно да бил така
форматиран, со помош на печатарски нож за сечење.
Отпечатокот отпечатен на листот е со димензии 35.5Х44.5 см.9 Долж
неговата отпечатена рамка се забележува подлив од печатарска боја широк 0.5 см.
настанат од рабовите на бакрорезната плоча. Неколку сантиметри под отпечатокот,
не знаеме во кој период, со молив, со ракописни букви, со српска кирилица е
напишано: pikt. (?) Христофор Жефаровић џ. (?) Т. Месмер (Мишколц 1743).
На задната страна од листот (на опачината) се забележува вдлабнување
(коритце) во должина и ширина на отпечатокот од предната страна. Тоа вдлабнување
е настанато при печатењето на графиката и тоа од притисокот на пресата со
бакрорезната плоча врз подлогата. Меѓу другото, токму тоа вдлабнување е очигледен
доказ дека станува збор за оригинално дело. Во прилог на посоченото одат и неколку
гребнатини направени механички врз бакрорезната плоча, кои се забележуваат меѓу
лисјата на барокната рамка, а кои, како и на двете претходни оригинални графики се
забележуваат и на оваа графика. Исто така, под централното правоаголно поле во кое
е претставена фигурата на св. Наум, во должина од десетина сантиметри се
забележува црна линија широка приближно 0.2 см. Таа се забележува и на
претходните две графики. Линијата е резултат на хемиското оштетување на
оригиналната бакрорезна плоча, кое е настанато од нејзиното често миење со
хемиски средства, а заради отстранување на печатарската боја од неа. Сево ова
укажува дека за трите досега познати оригинални графики Св. Наум на Христифор
Жефарович, како матрица била користена бакрорезната плоча од Мишколц.
Историските податоци за графиката ги црпиме од ктиторскиот натпис, кој се
наоѓа во долниот дел на графиката (сл. 2). Во долгнавесто правоаголно поле
(графичко имитирање на метална плочка), на грчки јазик е напишан следниов текст:
`H ek®n ath Met† t¯n PŒrix Jaum…twn to¡ os’ou k(a“)∗ Jeoj™rou patršV £m¯n
NAOUM to¡ Jaumatourgoß. krib¯V ˆcalkocar…cJh di† sundrom¨V to¡
panosiwt…tou | rcimandr’tou Kur’ou Kwnstant’nou dap…nh d to¡ ˆntimot…tou
k(a“) crhsimot…tou Kur’ou Mica§l gotoŸnh k(a“) p…r' a›to¡ ˆdwr’Jh eV t§n mon§n
to¡ g’ou NAOUM eV mn¦mhn | t¯n gonŒwn tou. 1743: ounn’ou 29. ˆpistas’a
Cristoj™rou Zej…r. k(a’) t¯n 'Illurik®n to¡ gŒnouV koin¯ zwgr…jw.
[.........................................M . ] Jwm‡V MŒsmer calkogr…joV. Bien:10
9 Графиката што ја проучувал Д. Давидов (отпечатокот) е со димензии 35Х44 см. (Д. Давидов,
Српска графика, 261 (35)), но, тој мерењето го направил мерејќи од внатрешниот раб на
отпечатената рамка. Ние мерењето го извршивме мерејќи од надворешниот раб на
отпечатената рамка.
∗ Во текстот со () означуваме абревијатури, со  – нов ред, а со […] недоволно читливо или
сосема нечитко место.
10 Превод: Оваа слика со чудата на светиот и богоносен отец наш Наум чудотворец,
(претставени - забел. моја) одоколу, јасно е врежана во бакар со благослов на сесветиот
архимандрит господин Константин, а со средствата на почитуваниот и чесен господин Михаил
Готуни, кој истата ја подари на манастирот (посветен – забел. моја) на светиот Наум, за спомен
на неговите родители, 1743, јуни 29. Под раководство на Христофор Зефар, и општ зограф
[…………..]. Томас Месмер, бакрописец. Виена.
Ако внимателно се погледне ктиторскиот натпис, особено неговиот последен ред, се има
впечаток дека со ставањето на интерпункцискиот знак точка по зборот zwgr…jw, тој е
неприродно прекинат. Оттаму е произлезена необичната поставеност на името на граверот
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На графиката применета е традиционалната шема на житијна икона. Во
централното поле претставен е светителот, а одоколу, во правоаголни полиња,
петнаесет сцени поврзани со неговиот култ. Меѓу овие сцени претставена е и св.
Марина. Нејзиното претставување овде има функција на поврзување на нејзиниот
локален светителски култ со манастирот Св. Наум Охридски.11 Под овие сцени
претставена е панорама (ведута) на светинаумовиот манастир со околните
крајбрежни населби. Сите сцени се сместени во барокна рамка формирана од
стилизирани растителни мотиви, во кои се исплеткани три пути. Во горниот
централен дел од вака формираната рамка претставен е Деизис (сл. 3).12
Над централното поле во кое е претставен светителот стои натпис св. Наум (•
agioV Na(ou)m). Светецот е претставен во преден план на брег обраснат со трева.
Облечен е во мантија, преку која е префрлено монашко расо врзано под брадата. Зад
него се протега рамнина без вегетација, која е така перспективно решена, што оддава
Томас Месмер, кое е напишано не како продолжување на ктиторскиот натпис, туку одделено и
сосема настрана. Нелогичната лакуна меѓу зборовите zwgr…jw и Qwm‡V е чудна, зашто пред
зборот Qwm‡V, на пр. се забележува интерпункциски знак точка, чие место тука ортографски не
е оправдано. Освен тоа, пред истата точка, иако сосема избледена, се забележува контура на
некоја буква, можеби М, што ни дава за право да мислиме дека ктиторскиот натпис, поточно,
неговиот последен ред, не е целосен. Морфолошката анализа на севкупниот ктиторски натпис
укажува на низа граматички недоследности. Најнапред предлогот di† (од првиот ред на
натписот) го оправдува само генетивот кај терминот sundrom¨V. Термините dap…nh и
ˆpistas’a, ортографски се наоѓаат во номинатив или во датив, под претпоставка дека јота
субскриптум не е врежана, или, пак, со текот на времето се избришала (отсуството на овој знак
се забележува и во други потписи на Жефарович). Нејасноста во граматички поглед се
зголемува уште повеќе на крајот од текстот. Имено, ˆpistas’a Cristoj™rou Zej…r. k(a’) t¯n
'Illurik®n to¡ gŒnouV koin¯ zwgr…jw, во литературата секогаш се преведува: Под раководство
на Христофор Зефар, општ Илирски зограф. Меѓутоа, генетивот кај Cristoj™rou Zej…r не се
сложува со ортографијата на koin¯ zwgr…jw, каде морфолошки, според наставката, може да се
допушти само датив еднина (без потпишана јота). Освен тоа, сосема е видлив и сврзникот ka’,
кој во овој случај има нејасна функција во реченицата. Познати се и други подоцнежни грчки
натписи во кои Христофор Жефарович се потпишувал како српски или како илирико-српски
општ зограф (на пр. par… tÛ erodiak™nw Cristijorw Zej†r, ka“ t¯n 'Illuriko serb¯n koin¯
zogr†jw (1748), или par… to¡ erodiak™nou ka’ koinoß zwgr…jou t¯n serb¯n Cr. Zej†r (1749)).
Меѓутоа, во тие натписи во неговиот потпис се забележува правилна ортографија и граматичка
доследност. Во нашиот случај, веројатно натписот го напишал некој кој не го познавал добро
грчкиот јазик.
11 Во манастирот Св. Наум Охридски, до Првата светска војна, во посебна сребрена кутија
биле чувани делови од моштите (рака) на св. Марина, што сигурно влијаело врз ширењето на
нејзиниот култ во манастирот и во околните места. Од таа гледна точка, нејзиното поврзување
со св. Наум на графиката и воопшто со светинаумовиот охридски манастир не е направено
случајно. Види кај: Н. Целакоски, Летописот на манастирот Св. Наум, Наум Охридски, Охрид
1985, 41; Ц. Грозданов, Свети Наум Охридски, Скопје 1995, 74
12 Во средината претставен е Исус Христос (IC ХC), одлево Богородица ( МP QU), а оддесно
св. Јован (O AGIOC IOANNIC). Христос со десната рака благословува, а во левата држи
отворено Евангелие, врз кое е испишан текст: Egw eim’ t™ jwV tou k™smou (Јас сум светлината
на светот), од евангелието по Јован (8: 12). Богородица е завртена кон Христос и со рацете
покажува кон него, додека св. Јован, со вкрстени раце на градите умилно гледа кон
Спасителот. Треба да се напомене дека Христофор Жефарович, при испишувањето на текстот
на Евангелието, овде не го применил вообичаениот принцип на пишување кон гледачот. Од
таа причина, во нашиот случај, кога гледачот го гледа текстот напишан врз Евангелието, тој го
гледа превртен наопаку.
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впечаток дека се наоѓа далеку и на пониско ниво од нивото на брегот на кој стои
светецот. Во таа рамнина претставен е модел на некоја црква.13 Св. Наум со десната
рака благословува, а левата ја спружа напред и ја става, т.е. ја полага врз моделот на
црквата претставена до него.14 На подоцнежните графики и икони со иста или слична
тематика, а кои настанале како рефлексија на графиката на Христофор Жефарович,
забележуваме повторување на иконографијата на оваа сцена. Некогаш таа целосно се
реплицира, а напати во неа се внесуваат и нови детали.15
Прва од петнаесетте сцени од циклусот поврзани со култот на св. Наум е
сцената Судење пред царот (krin™menoV ›p™ to¡ basilŒwV) (сл. 4). Таа е претставена
во горниот лев агол на графиката. Во преден план претставени се св. Наум, еден цар
13 Мислењата се поделени во однос на тоа за модел на која црква станува збор. Според едни,
тоа е модел на манастирската црква на светинаумовиот охридски манастир (Д. Давидов,
Српска графика, 261. (35)), додека според други, тоа е модел на некоја црква посветена на св.
Наум, која има изглед на современите барокни храмови што биле подигнувани од
православните верници во Унгарија во XVIII в. (Ц. Грозданов, Свети Наум Охридски, 178).
Знаејќи дека во почетокот на XVIII в. во градот Мишколц постоел мал параклис посветен на
св. Наум, како и дека графиката на Христофор Жефарович директно е поврзана со овој
унгарски град, можеби не е пресмело да заклучиме дека моделот на црквата е параклисот Св.
Наум во Мишколц. Во прилог на ваквата констатација оди и севкупната иконографија и
внатрешна перспективна поставеност на пејзажот во централната сцена. Ако се земе предвид
дека градот Мишколц се наоѓа во североисточна Унгарија, поточно, на крајниот североисточен
дел на Панонската низина, тогаш пораката на оваа сцена би била следна: св. Наум, од неговиот
манастир, кој е лоциран на природно возвишение на брегот на Охридското Езеро, ја става
раката врз неговиот параклис во Мишколц, кој се наоѓа далеку во Панонската низина,
покажувајќи со тој гест дека неговиот параклис, иако далеку и во друга земја, сепак, постојано
е под негова заштита и молитвено застапништво. Со овој гест, всушност, посочена е и
определена поврзаност меѓу светинаумовиот охридски манастир и параклисот во Мишколц, во
кој унгарски град живеел ктиторот на графиката.
14 Речиси сите автори што пишувале за оваа сцена велат дека св. Наум покажува (укажува) на
моделот на црквата, но, гестот на раката присутен на нашата графика говори дека тој, сепак, ја
става, т.е. ја полага својата рака врз моделот на црквата.
15 Така на иконата Св. Наум, од црквата Раѓање на Богородица во Ходмезвашархељ (1770),
дело на Теодор Симеонов од Москополе, светителот е претставен фронтално, во цел раст, со
забележлив детал лево од неговата глава – Христос кој го благословува од облак. Св. Наум
овде е претставен во пејзаж во кој нема модел на црква. Тој со десната рака благословува, а во
левата држи игуменска патерица и одвиткан свиток, врз кој е напишан текст на грчки јазик. На
иконата Св. Наум од црквата Раѓање на св. Јован Крстител во Секешфехервар (1773), исто така
дело на Теодор Симеонов, повторена е иконографијата од претходната икона, само без деталот
со Христос. Светителот стои на брегот на Охридското Езеро, кое се гледа во позадината, а лево
од него претставен е модел на црква, кој во дадениот случај има улога на светинаумовиот
охридски манастир. За разлика од горенаведените две икони, на иконата Св. Наум (1778-1780)
од црквата Св. Никола Геракомија во Охрид, светителот не благословува, туку во десната рака
држи игуменска патерица. И овде го нема моделот на црквата до светителот. Речиси идентично
повторување на иконографијата на централната сцена имаме на иконата Св. Наум (XVIII в.) од
Народниот музеј во Белград и на неговата икона од Софискиот археолошки музеј (XVIII в.), со
таа разлика што кај последнава над светителот е додаден Деизис. Значајно е да се напомене
дека сигнатурите на сцените на оваа икона се дадени на јазик, охридски говор. Види кај: Д.
Давидов, Иконе српских цркава у Мађарској, Нови Сад 1973, 205-206, таб. LXXXVI; истиот,
Споменици, таб. XII (сл. 2); М. Јовановић, Икона св. Наума из Народног музеја у Београду, Рад
војвођанских музеја, 8, Нови Сад 1959, 240-242; Е. Бакалова, Една неизвестна житийна икона
на св. Наум од Софийския археологически музей, Проблеми на изкуството, 4, София 1993, 1220; В. Поповска-Коробар, Иконописот во Охрид во XVIII век, Скопје 2005, 109-110
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и три гардисти со копја во рацете. Едниот од гардистите со копје го поттурнува
светецот и го изведува пред царот, кој е облечен во царска одежда и има круна на
главата. Св. Наум стои простум пред седнатиот на престол цар и со спружени раце
нанапред, полемизира со него. Царот гледа кон св. Наум и остро одмавнува со
десната рака. Очигледно е дека меѓу нив се одвива некаква расправија. Од небото
слегува зрак светлина и го осветлува св. Наум.
Испратен во темница (e“V julak§ pŒmpetai) е втората сцена. Еден цар седи
на трон, а зад него стои еден гардист, кој во десната рака држи меч. Царот одмавнува
со десната рака и го брка св. Наум, кого двајца гардисти го водат во затвор. Св. Наум,
поднаведнат, туркан со копје од еден гардист заминува кон отворената врата на
затворот. Треба да се посочи дека одеждата на царот од оваа сцена не е идентична со
неговата одежда во претходната сцена, исто така, типолошките белези на царевиот
лик укажуваат дека во двете сцени не е претставена истата личност. Тоа може да се
забележи и на реплицираната графика на Јован Корона од 1849 г.
Крштевањето на царската ќерка (baptizh t§n basilopoŸlan) е трета сцена
на графиката (сл. 5). Во преден план, одлево, претставен е св. Наум. Тој стои простум
на брегот на некоја вода (веројатно покрај брегот на Охридското Езеро). Пред него,
до половина нурната во вода, нага стои една девојка. Рацете ги држи вкрстени на
градите, а нејзината глава е навалена кон св. Наум. Св. Наум ја спружа кон девојката
левата рака, во која држи сунѓер16 (со него го мие лицето на девојката), додека со
десната рака ја осветува водата. Во десниот дел од сцената претставени се пет
фигури, кои љубопитно го набљудуваат настанот. Малку понапред стојат машка и
женска фигура, најверојатно таткото и мајката на девојката, а зад нив се претставени
други три помлади фигури на кои им се гледаат само главите. Сите фигури се
облечени во долги туники врзани околу појасот.
За процесот на формирањето на иконографијата на сцените од графиката на
Христофор Жефарович, особено за определени сцени, изнесувани се најразлични
мислења. Едното од нив го застапува ставот дека иконографијата на сцените е
формирана исклучително како одблесок на народните легенди и преданија17, додека
другото смета дека во некои сцени можат да се насетат одредени хагиографски,
литературно-историски моменти.18
Во прилог на првото мислење би посочиле едно народно предание и денес
зачувано во Охрид и охридско, кое досега не беше земано предвид, а кое можеби му
послужило на Христофор Жефарович при формирањето на иконографијата на првите
три сцени на нашата графика. Според тоа предание, св. Наум бил изведуван и пред
цареви заради верата. Имено, некој мизиски цар долго време го мачел светителот и го
држел во затвор, сè додека по Божја промисла ќерката на царот не ја слушнала
спасоносната наука на св. Наум и откако се уверила во неа, прифатила да биде
крстена од него.19
16 Православниот чин на крштевање предвидува во осмиот ден по крштевањето, на
новокрстениот да му се прочита Молитва на измивањето. При читањето на молитвите од овој
чин, свештеникот на новокрстениот со сунѓер (губа) натопен со вода му ги мие лицето, главата
и градите. Додека го мие, ги изговара зборовите: Се крсти, се просвети, се миропомаза, се
освети и се изми во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Во досегашните описи на оваа
сцена, овој детал не беше забележан. За чинот крштевање види кај: Ј. Поповић, Велики
требник, Манастир Ћелије 1958. (Призрен 1993) 23-24; Требник, Београд 1983, 63.
17 Д. Давидов, Споменици, 171, 173; Е. Бакалова, нав. дело, 19
18 Ц. Грозданов, Свети Наум Охридски, 96-99 (забел. 15 и 16)
19 С. Ристески, Легенди и преданија за свети Наум, Скопје 1990, 61 (17. Патењата на св. Наум)
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Ако тргнеме од сознанието дека народните преданија честопати
претставуваат спој меѓу реалистичното и историското и измисленото и
фантастичното, тогаш не е исклучена можноста ова предание да претставува
одблесок на еден или повеќе реални историски настани (кои во досега познатите
хагиографски извори не се потврдени), на кои потоа народот, етапно, низ векови, им
дал легендарна, дури фантастична интерпретација и поврзаност.20 Посоченото
предание, без сомневање, содржи низа конкретни моменти што се прецизно ликовно
вообличени во првите три сцени на графиката. Меѓутоа, на графиката постојат и низа
иконографски противречности што не одат во прилог на ваквата констатација. На пр.,
во секоја од трите сцени претставен е различен владетел, што наведува да помислиме
дека сцените не се хронолошки и тематски поврзани. Тие противречности можеле да
настанат од повеќе причини. Поради непостоење на прототип, а потоа и од желбата
на Христифор Жефрович, преку различниот, слободен ликовен третман на ликот на
владетелот, на преданието да му даде своевидна хронолошка динамика, бидејќи се
вели дека св. Наум бил изведуван и пред цареви заради верата, значи не само пред
еден цар.21
20 За начинот на настанувањето на верските преданија и легенди, како и за нивното точно
тематско именување види кај: Т. Вражиновски, Релација: Житие, верско предание, легенда, 15
години од смртта на академик Владимир Мошин, Прилеп 2002, 85-94
21 Сè до откривањето на циклусот на Трпо Зограф од 1800 г., во Гробниот параклис на св.
Наум, не се знаеше кој владетел е претставен во првите три сцени на графиката на Христофор
Жефарович. По дескрипцијата на Циклусот сцени поврзани со култот на св. Наум во овој
параклис, врз основа на една сигнатура, се утврди дека тоа е бугарскиот кнез Борис Михаил
(Ц. Гризданов, Свети Наум Охридски, 95-104). Меѓутоа, сигнатурата што ја дал Трпо Зограф за
објаснување на првата сцена од циклусот во Гробниот параклис е сосема нова во
иконографијата на овој Циклус и таа нема да биде повторена на ниту една подоцнежна икона
или фреска со оваа тематика. Па така, Судењето пред царот – како што е сигнирана првата
сцена кај Христофор Жефарович, кај Трпо Зограф станала Св. Наум разговара со Михаил
Борис за православието. Ако внимателно се погледнат сцените од циклусот во Гробниот
параклис од иконографска гледна точка, ќе се забележи дека заради ликовно оправдување на
вака формулираната сигнатура, Трпо Зограф направил ликовно израмнување на типолошките
белези на владетелот во две сцени од циклусот, со што создал хронолошки континуитет и на
настанот му дал историска димензија, иако за тоа немал иконографска потврда во графиката на
Христофор Жефарович. Со сето тоа, на едно народно предание, кое во себе најверојатно
содржи делумни траги на вистина, Трпо Зограф му дал сосема поинаква конотација, која
според наше мислење е крајно дискутабилна и напати нелогична, и тоа од повеќе причини.
Имено, бугарскиот кнез Борис Михаил, во првата и третата сцена од циклусот во Гробниот
параклис на св. Наум, Трпо Зограф го претставил со сите царски инсигнии и тоа инсигнии на
христијанизиран ромејски цар. Ако неговата сигнатура што ја дал е коректна и ако меѓу првите
три сцени постои хронолошки континуитет, само по себе се наметнува прашањето, за какви
тоа прашања од областа на православната вера имал потреба да разговара еден веќе
христијанизиран цар (во случајов бугарскиот кнез Борис Михаил) со св. Наум, за потоа,
светителот, како некој што не го застапува ортодоксното христијанство, да биде од истиот тој
цар избркан и одведен во затвор, за на крај, истиот светител да ја крсти неговата ќерка. Како
можна литературан предлошка за илустрирање на овие сцени предлагани се некои моменти од
Краткото (грчко) житие на св. Климент од Димитриј Хоматијан и од т.н. Трето (грчко) житие
на св. Наум, во кои се зборува за крштевањето на бугарскиот кнез Борис Михаил и за мисијата
на Солунските браќа во Бугарија, за време на која св. Наум бил одведен во затвор заради
Христовата вера (Ц. Грозданов, Свети Наум Охридски, 95-194). Но, од познатите хагиографии
на учениците на Солунските браќа, јасно се гледа дека ставот на бугарскиот кнез Борис
Михаил кон светите Климент и Наум не бил негативен. Од Опширното (грчко) житие на св.
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Четвртата сцена претставена на графиката е Исцелување на обземени од бес
(atr™Jh toßV daimonismŒnouV) (сл. 6). Св. Наум стои простум пред три легнати
фигури обземени од бес. Нивните нозе се потфатени со дрвена греда, а рацете им се
кренати нагоре, лицата им се во грч. На едната од фигурите низ устата и излегува
облак, во кој е претставен демон. Со десната рака, св. Наум овој болен го осенува со
крсен знак, додека во левата држи мал сад. Веројатно е тоа сад со елеј, со кој се
помачкуваат болните, додека им се чита молитвата против лошите и нечисти
духови.22
Исцелителната моќ на св. Наум е добро позната од дамнини.23 За неа се
зборува и на крајот од неговото Второ (словенско) житие: Бог, пак, [по неговото
успение – забел. моја] го прослави него со големи чуда, и секакви болести и рани
исцелува и бесови изгонува.24 И во усно пренесуваните народни преданија на
охридското крајбрежје, честопати се споменува оваа особина на св. Наум.25 За
Климент од Теофилакт Охридски, дознаваме дека учениците на Солунските браќа од
бугарскиот кнез биле пречекани со највисоки почести (А. Милев, Гръцките жития на Климент
Охридски, София 1966, 121-122 (XVI: 47-48)). Ист впечаток остава и Пролошкото (грчко)
житие на св. Наум од Москополскиот зборник, во кое се вели дека кога стигнале во Бугарија,
тогашниот водач, наречен Борис Михаил, величествено ги дочекал и ги почитувал како отци и
учители ('Ep“ tš •rJteron metatupwJe”sa. 'Ek t¨V tÛ 1740 ˆn Moscop™lei genomŒnhV
ˆkd™sewV, 'En SmŸrnÂ 1859, 5. Грчкиот текст и преводот на македонски јазик на Пролошкото
житие на св. Наум го има кај: Х. Меловски, Москополски зборник, кн. 1.1, Скопје 1996, 84-87).
Дури и во најстарото македонско житие на св. Наум од првата половина на X в. (најдено во
препис од XVI в.) стои дека еден дел од учениците на Солунските браќа, по прогонот во
Моравија, заминале и биле прибрани со голема чест во бугарската земја (Й. Ивановъ,
Български старини изъ Македония, София 1908, 55-58). Во Краткото (грчко) житие на св.
Климент од Димитриј Хоматијан, стои дека царот на Бугарите, Борис Михаил, им помагал на
учениците на Солунските браќа да градат храмови и бил подготвен да ги исполни сите нивни
барања (А. Милев, Гръцките жития, нав. дело, 181 (12)). Сличен податок се наоѓа и во Второто
(словенско) житие на св. Наум од XVI в. (Љ. Ковачевић, Неколико прилога за црквену и
политичку историју Јужних Словена, Гласник друштва српске словесности, бр. LXIII, Београд
1885, 1-4; Р. Угринова-Скаловска, Житијата на Наум Охридски, Наум Охридски, Охрид 1985,
13-16). Од сите посочени хагиографски извори гледаме дека не постои никаква индикација,
која би ни дала повод да мислиме дека бугарскиот кнез Борис Михаил имал некаков
антагонистички став кон учениците на Солунските браќа и кон нивната православна вера и
дека тој имал потреба да води разговор со св. Наум за прашањата на православната вера, после
кој би бил принуден да го затвори светителот во затвор. Дали навистина Христофор
Жефарович при формирањето на првите три сцени мислел на бугарскиот кнез Борис Михаил,
ние во овој момент не можеме да тврдиме. Доколку сакал тоа да го нагласи, веројатно
соодветно ќе го посочел преку избрана сигнатура.
22 Во Православната црква, постојат неколку кратки молитвени последованија, кои се читаат
на болни што се измачувани од лоши и нечисти духови. Тоа се т.н. Врачевски (исцелителни)
или Василиеви молитви. Постои и Молебен канон за оние што се измачувани од нечисти
духови. На крајот на тој Молебен канон, свештеникот зема елеј во мал сад и со него го
помачкува болниот, при што изговара соодветна молитва. За ова подетално види кај: Ј.
Поповић, Велики требник, 97, 110-119, 120-125
23 П. Филдишевски и П. Тунтев, Психијатриски традиции во манастирот Св. Наум, Наум
Охридски, 125-129
24 Љ. Ковачевић, Неколико прилога за црквену и политичку историју Јужних Словена,
Гласник Друштва српске словесности LXIII (1885), 1-4
25 Во досега собраните и публикувани на македонски јазик народни легенди и преданија за св.
Наум, не успеав да пронајдам конкретна епизода, во која би било опишано чудото со трите
момчиња обземени од бес, кои ги исцелува светителот, а кое е ликовно вообличено на
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првпат, ликовно формирана оваа епизода се сретнува на паспартуто на престолната
икона Св. Наум и св. Климент од иконостасот на манастирот Св. Наум Охридски
(1711), дело на јеромонахот Константин Зограф. Иако со минијатурни димензии, таа
претставува прототип на оваа сцена и веројатно му послужила на Христофор
Жефарович како образец при формирањето на оваа епизода на неговата графика. На
подоцнежните икони со циклусот сцени поврзани со култот на св. Наум, оваа епизода
ќе биде буквално реплицирана, со мали варијации во изборот на иконографските
детали.26
Под сцената Судење пред царот, претставена е петтата сцена Ведрото
остава отпечаток врз каменот (b…nontaV t§n kard…ra eV t§n pŒtran ˆtup™Jh) (сл.
7). Во планински пејзаж, во заден план, претставена е чудна градба со две кули, или
куполи, можеби станува збор за црква или параклис. Св. Наум стои малку понапред
пред градбата пред еден правоаголен камен. Поднаведнат, со двете раце од каменот
поткрева едно ведро. Ведрото остава отпечаток врз каменот.
Протеран од богомилите (diok™menoV œp™ t¯n bogom’lwn) е шестата сцена
на графиката (сл. 8). Св. Наум седи на камен. Десната рака му е спружена нанапред и
со неа гестикулира додека разговара со машка фигура претставена пред него.
Фигурата е облечена во долга селска кошула врзана околу појасот, со капа на главата
и со тојага на рамото. Внимателно го слуша св. Наум. Зад оваа фигура претставени се
уште три фигури облечени во иста облека. Сите гледаат кон светителот и внимателно
го слушаат. Во далечината се гледа некаква градба, веројатно црква или параклис,
бидејќи на врвот има два крста.
И покрај тоа што оваа сцена е сигнирана Протеран од богомилите, таа не
оддава впечаток на тензија. Спротивно, во неа се чувствува мир и спокојство и
очигледно дека помеѓу светителот и богомилот се одвива некаков апологетски
разговор. Ист впечаток оваа сцена остава и на иконите од Ходмезвашархељ (1770) и
од Секешфехервар (1773), како и на онаа од црквата Св. Никола Геракомија (17781780) во Охрид, Народниот музеј во Белград (XVIII в.), Софискиот археолошки музеј
(XVIII в.) и на реплицираната графика на Јован Корона (1849). Единствено во
Гробниот параклис на св. Наум (1800), во оваа сцена се чувствува напнатост. Таму
богомилите со кренати тојаги го бркаат св. Наум.27
Не треба посебно да укажуваме на фактот дека дејноста на св. Наум
хронолошки му претходи на богомилството и дека во оваа сцена станува збор за еден

графиката на Христофор Жефарович. Но, затоа, во народните преданија во Охрид и охридско и
денес честопати се зборува дека св. Наум истерува демони и бесови. Особено манастирот Св.
Наум е познат како место каде се случуваат такви исцелувања. Досега најобемен и
најсистематизиран труд за народните легенди и преданија за св. Наум објавил С. Ристески, и
тоа на двапати (С. Ристески, Легенди и преданија за св. Наум Охридски; истиот, Чудата на св.
Наум Охридски, Охрид 2005 (проширено и дополнето издание)).
26 На иконата Св. Климент и св. Наум (1711) од иконостасот од манастирот Св. Наум,
претставени се двајца обземени од бес и од нивните усти излегуваат демони. На иконата Св.
Наум од Ходмезвашархељ (1770) и Секешфехервар (1773), од устите на три момчиња
излегуваат демони, а св. Наум наместо сад со масло, во левата рака држи игуменска патерица.
На иконата Св. Наум (XVIII в.) од Софискиот археолошки музеј, од устите на три момчиња
излегуваат демони, а св. Наум во левата рака држи свиток. Сцената е проследена со сигнатура
ÈÑÖÝËŠÅ ÁÝÑHÉÒÅ. Д. Давидов, Иконе, таб. LXXXVI; истиот, Споменици, таб. XII (сл. 2);
Е. Бакалова, Една неизвестна житийна икона, 14.
27 Ц. Грозданов, Свети Наум Охридски, 100-101 (сл. 76)
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очигледен анахронизам.28 Во литературата е доста пишувано за оваа појава, а
понудени се и конкретни книжевни извори, кои евентуално можеле да му послужат
на Христофор Жефарович како инспирација при формирањето на иконографијата на
оваа сцена.29 И во народните преданија, забележана е борбата на св. Наум против
богомилите. Меѓу другото, во народното предание, покрај случката со мизискиот цар
и неговата ќерка, стои забележано дека св. Наум претрпел големи неволји што
доаѓале од пакосните богомили, кои не му давале мир, сè додека славата на
светителот не се зацврстила насекаде низ народот.30
Седмата сцена е Спрегнување на мечката во колата (zeŸgh t§n rkoŸda eV
t™ m…xh) (сл. 9). Во далечината, претставен е селанец качен на кола во која се
впрегнати вол и мечка. Селанецот со кренат камшик во десната рака ги потерува
животните. Напред, во преден план, малку оддесно, стои св. Наум. Со левата рака ја
гали по глава скротената мечка, додека таа крената на две нозе стои до него. Св.
Наум ја навалува главата кон мечката, а со десната рака покажува кон селанецот.
Ова е најпознатото и најчесто илустрирано чудо на св. Наум. Најстарата
ликовна претстава на ова чудо се наоѓа на т.н. патријаршиски печат што се наоѓа во
Синодалниот музеј во Софија (крај на XVII в. и пред 1711 г.).31 Таа се сретнува и на
печатот што се наоѓа во Архивот на Охрид (од ист временски период) и тоа се,
всушност, најархаичните ликовни варијанти на народното предание во кое се
споменува чудото со мечката. Оваа ликовна варијанта, во која мечката е впрегната
заедно со еден вол во јарем со рало, во иконографијата ќе биде повторена само уште
еднаш и тоа многу подоцна, во 1871 г., на една икона од црквата Св. Преображение
во Прилеп.32
Чудото со мечката од графиката на Христофор Жефарович, од иконографска
гледна точка беше разгледувано бегло и без некое особено внимание, така што за
нејзин претходечки ликовен образец секогаш беа посочувани патријаршискиот печат
и престолната икона на Св. Климент и св. Наум од иконостасот на манастирот Св.
Наум Охридски, каде на паспартуто е претставено ова чудо. Меѓутоа, внимателната
опсервација ќе покаже дека на оваа икона, јеромонахот Константин Зограф создал
сосема нова ликовна варијанта на ова чудо. Мечката и волот овде веќе не се
впрегнати во јарем со рало, туку се впрегнати во кола на која стои еден селанец со
камшик во раката. Сево ова укажува дека за илустрирање на оваа епизода,
јеромонахот Константин Зограф не ја избрал легендата во која се раскажува за некој
селанец што орал со ѕевгар волови прегнати во јарем со рало, туку една нејзина
варијанта, во која се зборува за некој селанец кој со кола, во која биле впрегнати два
вола отишол во планина да собере дрва и таму мечката му го изела едниот вол, а

28 За богомилите види кај: Д. Ангелов, Богомилството в България, София 1947; Д. Драгојловиќ
и В. Стојчевска-Антиќ, Богомилството во средновековната изворна граѓа, Скопје 1978;
Богомилството на Балканот во светлината на најновите истражувања (Зборник текстови),
Скопје 1982; В. Глушац, Истина о богомилима, Београд 1992; М. М. Петровић, Помен
богомила-бабуна у Законоправилу светога Саве и црква босанска, Београд 1995; М.
Ангеловска-Панова, Богомилството во духовната култура на Македонија, Скопје 2004
29 Ц. Грозданов, Свети Наум Охридски, 100-101
30 С. Ристески, Легенди и преданија, 61 (17. Патењата на св. Наум)
31 П. Миљковиќ-Пепек, Еден во науката непознат печат од манастирот Св. Наум, Годишен
зборник на филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, 14 (40), Скопје 1987, 161-167
32 С. Алексоска, Ликот на св. Наум Охридски Чудотворец врз една икона од црквата Св.
Преображение во Прилеп, Пелагонитиса, 5-6, Битола 1998, 95-101 (сл. 4)
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потоа таа била впрегната во колата.33 Оваа ликовна варијанта на чудото со мечката
Христофор Жефарович ќе ја превземе директно од иконата на јеромонахот
Константин Зограф. Забележително е што таа ќе биде прифатена од сите подоцнежни
зографи и бакрописци и ќе најде плодна почва дури и во подоцнежните печати на
манастирот Св. Наум, како на пр., на оној што се наоѓа во Синодалниот музеј во
Софија од 1774 г. и на Охридскиот печат од истата година.34 Поинакво решение на
оваа сцена се сретнува само на иконата Св. Наум од Секешфехервар (1773), каде св.
Наум е претставен во мигот кога ја спрегнува мечката во колата на селанецот.35
Успението на св. Наум (£ ko’moisiV to¡ g’ou NaoŸm) е следната, осма
сцена (сл. 9). Во оваа сцена учествуваат вкупно 18 фигури. Настанот се одвива во
црква, поточно во гробен параклис, во чија заднина се претставени три готички лаци,
меѓу кои има еден централно поставен готички прозорец. Меѓу лаците се
забележуваат и два полиелеи на кои горат запалени по пет свеќи. Св. Наум лежи
спружен на одар, главата му е потпрена на перница, а рацете му се вкрстени на
градите. Пред одарот, до нозете на св. Наум, облечен во архијерејска одежда стои св.
Климент. Тој во рацете држи отворена книга и од неа го чита текстот на опелото. До
св. Климент стои млад голобрад ѓакон, облечен во ѓаконски одежди, со префрлен
орар преку раката и рамото – веројатно е тоа св. Лаврентиј.36 Тој со левата рака го
држи синџирот од кадилницата, а со десната со неа кади над телото на св. Наум. Од
кадилницата излегува густ чад. Зад св. Климент и св. Лаврентиј, допојасно е
претставена уште една млада голобрада светителска фигура. Таа има чудна капа на
главата. Не знаеме за која личност станува збор. Зад оваа група од три светителски
фигури (кои имаат ореоли околу главите) се гледаат главите на уште две монашки
фигури. Другата група монаси стои одлево, до одарот на св. Наум. Меѓу нив има и
момчиња и старци. Кај сите се забележува монашкиот потстриг на главата.
Присутните внимателно го слушаат текстот на опелото и молитвено учествуваат во
погребниот чин.
И оваа сцена Христофор Жефарович ја вообличил под влијание на сцената
која е претставена на паспартуто на престолната икона Св. Климент и св. Наум од
иконостасот од манастирот Св. Наум (1711), со таа разлика што извршил промена во
поставеноста и бројот на фигурите.37
33 М. Матичетов, Приказната за Наумовата мечка, Македонски фолклор, 15-16, Скопје 1975,
129-145. Во епизодите: 77. Св. Наум и мечката, 78. Ѕвер покорен на светецот, 80. Мечката ја
издржала казната и 81. Мечката што го изела волот на св. Наум, станува збор за селанец кој
орал на манастирската нива со два вола, а потоа мечката му го изела едниот. Во епизодата 79.
Обележаната мечка и 82. Мечката сама се впрегнала во јарем, станува збор за селанец кој орал
на манастирската нива со два вола, а потоа мечката му го изела едниот. Во епизодата 79.
Обележаната мечка и 82. Мечката сама се впрегнала во јарем, станува збор за селанец кој со
кола во која биле прегнати два вола, отишол во манастирската шума да сече дрва и таму
мечката му го изела едниот вол. Види кај: С. Ристески, нав. дело, 97-100
34 П. Миљковиќ-Пепек, нав. дело, 161-167 (сл. 1, 2, 3 и 4)
35 Д. Давидов, Споменици, таб. XII (сл. 2)
36 За ѓаконот Лаврентиј види кај: Ц. Грозданов, Портрети на светителите од Македонија од IXXVIII век, Скопје 1983, 208 (сл. 69)
37 На иконата на јеромонахот Михаил Зограф, од светинаумовиот охридски манастир,
претставени се осум фигури. Бројот на фигурите што учествуваат во оваа сцена ќе варира во
подоцнежните претстави на оваа епизода, па така, на иконата од црквата Св. Никола
Геракомија забележуваме единаесет фигури, на иконата од Софискиот археолошки музеј
девет, а на реплицираната графика на Јован Корона деветнаесет фигури. Во Гробниот
параклис на св. Наум, во сцената Успение на св. Наум учествуваат голем број фигури, од кои
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Оваа сцена ќе биде илустрирана и во Москополскиот зборник (1740/42), како
графичка стилизација на буквата Е во Службата на св. Наум, а значајно место ќе и
даде и Трпо Зограф во неговиот циклус во Гробниот параклис на св. Наум (1800).
Сцените што следат по оваа сцена се, всушност, илустрации на легендарни
настани поврзани со култот на св. Наум, што се случувале во периодот кога
Македонија била под османлиско ропство, зашто во сите нив, како протагонисти се
сретнуваат фигури во турска облека. Веднаш се забележува дека и нивната тематика
е идентична, во сите нив станува збор за чуда што се случуваат по извршена кражба
на некој предмет од светинаумовиот охридски манастир.38
Прва од тие сцени е На крадците на казанот им пропаѓа куќата (di† n†
klŒyoun t™ kaz…ni rim…zh t™ sp’th), инаку, девета по ред сцена на графиката (сл. 10).
Таа е поделена на два дела.39 На левата половина од сцената е претставен интериер на
некоја куќа. Во средината на куќата стои млад Турчин со фес на главата. Турчинот во
знак на немоќ ги спружа рацете нанапред. На подот од куќата лежат три возрасни
фигури, две деца и едно бебе. Сите се болни и на умирање. Очигледно зачудениот
Турчин се прашува што се случува. На десната половина од сцената претставен е
истиот млад Турчин, кој со уште еден Турчин изнесува казан од манастирот. Казанот
го носат со помош на долга прачка, која им е потпрена на рамената. Турчинот што е
одназад се врти наназад, проверувајќи дали некој ги гледа. Далеку во позадината
претставена е некаква населба, можеби Охрид или некое од крајбрежните езерски
села. Настанот со крадењето на казанот се случува во раните утрински часови,
бидејќи на хоризонтот се гледа сонце што изгрева.
Според некоја природна логика на настанот, би требало првин да се
претстави кражбата на казанот од манастирот, па дури потоа казната што уследила
заради таквата постапка. Меѓутоа, Христофор Жефарович употребил поинаков метод
на ликовно раскажување, тој првин ја дал последицата, па дури потоа причината –
Турчинот го снашла неволја, затоа што го украл казанот.
На сличен начин е поставена и следната сцена Крадецот на коњот го
осунало пред порта (– klŒyaV t™ ƒlogo xhmernh eV t§n p™rtan) (сл. 11). И оваа
сцена е поделена на два дела. На левата половина од сцената, во далечината се гледа
сонце што изгрева. Напред, пред портите на манастирот стои св. Наум. Со десната
рака ги држи уздите на коњот кој стои до него, на кој е качен еден Турчин со фес на
главата. Св. Наум е завртен кон Турчинот и нешто му зборува, додека со левата рака
покажува кон портата на манастирот. На десната половина од сцената претставен е
истиот Турчин, како качен на коњ бега од манастирот. Вториот настан се одвива
ноќно време, бидејќи на небото има ѕвезди и месечина.
Оној што го украл пехарот паднал од коњот (di† t§n koŸpan •poß p¦ren
stanik¯V Špesen m tš ƒlogo) е единаесетта сцена (сл. 12). Св. Наум и еден Турчин се
претставени во внатрешноста на портата на манастирот. Подот на овој простор е
поплочен со камени плочи, претставени во вид на црно-бели полиња. Во горниот
десен агол е претставена масивна драперија. Светецот е завртен кон Турчинот, ги
спружа рацете нанапред и зачудено гледа во пехарот што Турчинот го држи во
седум се со ореоли околу главата.
38 Класификацијата на мотивите во народните легенди за св. Наум Охридски, може да се види
кај: Т. Вражиновски, Македонски историски преданија, Скопје 1992, 70-98
39 Овој начин на разделување на сцената на два дела, нема да биде прифатен од подоцнежните
зографи, ист начин на претставување ќе биде применет само на реплицираната графика на
Јован Корона (1849).
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десната рака и му го покажува.40 Меѓу нив се одвива некаков дијалог. Во далечината
се гледа фигура на коњаник со фес на главата (веројатно тоа е истиот Турчин), кој
паѓа од коњот во мигот кога преминува преку мост. Пред мостот, иако нејасно, се
гледаат две фигури, кои нешто разговараат. И во оваа сцена Христофор Жефарович
го применил горепосочениот последично-причински метод на ликовно раскажување.
Оној што го украл грозјето се изложил на животна опасност (di† t†
stajŸlia bia’wV eV t§n lŸmnhn kindineŸn t¨ zw¦ tou) е следната сцена (сл. 13).
Случката се одвива крај брегот на некоја вода, можеби е тоа Охридското Езеро. Во
средината на сцената е претставен коњ со две празни кошари за грозје на него. До
коњот стои Турчин со фес на главата, со десната рака покажува кон брегот на
Езерото, а со левата ги држи уздите на коњот и пушка. Пред него е претставен еден
селанец, кој со кренати раце нешто му објаснува на Турчинот. Зад селанецот се гледа
стебло винова лоза. Во далечината, до брегот на Езерото стојат два Турчина и
разговараат. Едниот од нив со десната рака покажува кон коњаникот, кој е влезен со
коњот во водата со кошари полни со грозје. Далеку, зад Езерото се гледаат контурите
на некој град, можеби Охрид.
По оваа сцена следува сцената На оној што го излагал светителот му
пцовисал коњот (di† n† gel…si m tšn ƒgion ywr† tš ƒlog™ to¡). Околу тркалезна
маса, сместена во трем со лаци, стојат св. Наум и две машки фигури (дервиши или
трговци). Подот на тремот е поплочен со камени плочи, како во единаесеттата сцена.
Меѓу фигурите се води некаков разговор. Двете фигури на масата имаат ставено
монети и со рацете покажуваат кон нив. Св. Наум се чуди од настанатата ситуација и
ги поткрева рацете. Во левиот дел на сцената, од манастирската порта излегува
коњаник, но, неговиот коњ е потклекнат на предните нозе и е на умирање.
Коњаникот во знак на чудење ги крева рацете.
Во досега собраните и објавени легенди и преданија за св. Наум41, петте
посочени епизоди на кои тематика им е кражба, не се сретнуваат. Се сретнуваат низа
варијации на таа тема, но без каква било поврзаност со горепосочените ликовни
претстави.42
Зад овие измислени сцени од животот на св. Наум (еден вид фолклорна
биографија), Динко Давидов ја гледа, од една страна, практичната потреба на
влашките трговци од охридско-москополскиот регион (од каде потекнувал ктиторот
на графиката Михаил Готуни), во култот на овој светител да бараат свој заштитник
од непријатностите поврзани со нивната работа.43 Ваквото размислување може да се
поткрепи и со последните проучувања на процесот на настанувањето на овие
фолклорни биографии во рамките на една заедница. Според нив, светецот во тој
контекст се јавува како личност која треба да ги реализира основните цели и потреби
на таа заедница, при што тој ги спроведува во живот само оние вредности и модели
40 На иконата Св. Наум од Секешфехервар (1773), пехарот во раката го држи св. Наум. Види
кај: Д. Давидов, Споменици, таб. XII (сл. 2)
41 С. Ристески, Легенди и преданија, 5-127
42 Исто, 110 (95) Св. Наум го казнува зулумќарот и му простува). Во оваа предание има
определени алузии на сцената со пцовисаниот коњ, меѓутоа со малку поинаква хронолошка
поставеност на настаните.
43 Треба да се напомене дека во XVIII в., Власите од охридско-москополскиот регион ја
преплавиле цела Австрија и Унгарија. Во нивни раце се наоѓала севкупната копнена трговија
на Блискиот Исток и Средна Европа. Трговијата меѓу Турција, Австрија и Германија била
целосно во нивни раце. За ова подетално види кај: Д. Ј. Поповић, О цинцарима, нав. дело, 78;
Д. Давидов, Споменици, нав. дело, 171
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кои заедницата ги смета за најважни. Мерило, пак, на тие вредности и нивната
хиерархија зависи од условите во кои заедницата истапува и од типот на врските со
кои е, или сака да биде обединета.44 Од друга страна, зад овие сцени, според Д.
Давидов, можеби стои национално профилираната политика на Охридската
архиепископија од XVIII в., која преку одобрување на горепосочената
иконографија45, свесно сакала да ја миноризира заслугата што св. Наум ја имал за
словенството и на неговиот култ му давала сосема поинаква конотација.46
Веднаш се забележува дека на графиката не се претставени епизодите од
животот на св. Наум, кои се сретнуваат во неговите житија. Од графиката не можеме
да дознаеме дека св. Наум бил ученик на Солунските браќа, дека се борел со
латинското свештенство во Моравија, дека бил со светите Кирил и Методиј во Рим,
дека преведувал богослужбени книги од грчки на словенски јазик со помош на
новосоздаденото писмо глаголица, дека го бранел тоа писмо, дека мисионерел во
44 Т. Вражиновски, нав. дело, 88
45 Во Православната црква постои пракса надлежниот епархиски архијереј да издава
одобрение, т.е. да дава благослов, пред да се пристапи кон изработка на фреско-живопис или
иконопис во неговата епархија. Не ретко, архијерејот и директно учествува во изборот на
темите што ќе бидат илустрирани и дава свои сугестии во текот на формирањето на
иконографијата на определени сцени. Според тоа, изборот на сцените на графиката Св. Наум
на Христофор Жефарович, сигурно му бил добро познат на тогашниот охридски архиепископ,
кој преку игуменот на светинаумовиот манастир г. Константин го благословил нејзиното
изработување и дистрибуирање.
46 Светлина Николова, во својот исклучително значаен труд за Охрид како центар на
богослужбената прослава на св. Наум Охридски (С. Николова, Охрид като център на
богослужбената прослава на св. Наум Охридски, Светите Климент и Наум Охридски (Прилози
од научниот собир одржан на 13-15 септември 1993 г.), Скопје 1995, 261-271), правејќи
анализа на содржината на досега познатите грчки и словенски служби на св. Наум, доаѓа до
сознание дека за создавање и ширење на богослужбеното чествување на св. Наум, голема улога
одиграл високиот клир на Охридската архиепископија (Теофилакт, Димитриј Хоматијан,
Јоасаф II). Притоа, таа истакнува дека тоа се должи, пред сè, на нивниот стремеж на тој начин
да го привлечат месното население, уште позасилено да го чествува овој светец. Сето тоа е
сосема точно, но, се поставува прашањето, за кое месно население биле наменети нивните дела
напишани исклучително на грчки јазик? Секако, не за македонската православна паства од
охридската диецеза, која била славофона, туку исклучително за елинофоното население од тој
регион, за колонизираните Грци и Власите од охридско-москополскиот регион. Знаеме дека
токму учениците на Солунските браќа, светите Климент и Наум, работеле на каузата
македонската православна паства од Охрид и охридско да биде воведена во православната вера
преку богослужбени книги на нејзиниот мајчин јазик и со употреба на нејзиното
новосоздадено писмо, глаголица. Секогаш и секаде грчкиот јазик и писмо биле пречка во
остварувањето на нивната мисија. Не само во Охрид и охридско, туку и за време на нивниот
престој во Преслав – престолнина на тогашната бугарска држава, тие се судриле со тогашниот
грчки црковен клир, токму по прашањето на јазикот и писмото (Б. Конески, Охридска
книжовна школа, Климент Охридски-студии, Скопје 1986, 9-23). Да се мисли дека грчките
житија и служби од високиот клир на Охридската архиепископија биле пишувани и печатени
заради македонската православна паства во охридската диецеза е навистина беспредметно.
Доколку е така, тогаш св. Наум немал потреба да мисионери меѓу ова население, кое испаѓа
дека разбирало грчки јазик, што се коси со историската вистина. Оттаму, сосема е во право Д.
Давидов кога вели дека зад измисленото житие на св. Наум на графиката на Христифор
Жефарович, се крие идејата на високиот црковен клир на Охридската архиепископија,
притаено и систематски да работи на елинизирањето на севкупното словенско предание за св.
Наум Охридски (Д. Давидов, Споменици, нав. дело, 165-176).
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Македонија и дека изградил манастир на брегот на Охридското Езеро, дека
исцелувал глуви, неми, слепи, воскреснувал луѓе итн. Сево ова, секако, не било
случајно испуштано од ликовните циклуси поврзани со неговиот култ на
територијата на Охридската архиепископија, на која и било единствено важно култот
на св. Наум да добие силна потпора во народната, усна традиција и како таков да се
шири во охридскиот регион и меѓу Грците и Власите во Будимската епархија, за што
во голема мерка придонела и графиката на Христофор Жефарович.47
На крадецот на мачката само таа му останала (di† n† klŒyoun th gata
a›t¨ m™nh Šmhnen eV tš sp’th) (сл. 14), е претпоследната сцена на графиката.48 Во
една соба, на подот лежат четири мртви фигури – маж, жена и две деца.49 Мажот е
Турчин и има фес на главата. Во десниот долен агол на сцената претставена е мачка,
која го гледа настанот. Во левиот горен агол е претставена масивна драперија, како
во сцената со пехарот.
Последната сцена е сигнирана како Оние што се обиделе да ги украдат
моштите на светителот побеснеле (o dokim…zonteV n… klŒyoun tš ƒgion le’yanon
ˆdaimon’sJhkan) (сл. 15). Во истиот интериер како на сцената Успение на св. Наум,
претставен е гробот на св. Наум. До гробот, три високи свеќници со по една запалена
свеќа на нив. Пред гробот стои поднавален монах, кој држи алатка за копање во
рацете (нешто како мотика) и почнува да го откопува гробот на св. Наум. До гробот,
побеснет, спружен лежи монах.
Во народните легенди и преданија за св. Наум, постојат податоци за
епизодата со крадењето на моштите. Во неа е нагласено дека моштите сакале да ги
украдат некои калуѓери од Грција, кои останале парализирани во гробницата со
алатот во рацете, пред полуотворениот гроб.50 Ако се земе предвид дека и моштите
на св. Климент биле украдени на сличен начин и однесени во манастирот Св. Јован
Продром во Бер (Албанија)51, тогаш во оваа епизода можат да се насетат траги од
реален историски настан.
Под горенаведените сцени, претставена е панорамата на манастирот Св.
Наум Охридски со околните крајбрежни населби. Во средината, издигнат на карпа,
претставен е манастирот со манастирските конаци (сл. 16). Манастирската црква е
претставена како трикорабна базилика, со трансепт и централна купола. До влезот на
манастирот води широк пат на кој има еден мост на местото каде што р. Дрим се
влева во Охридското Езеро. Патот се искачува кон планината Галичица, минувајќи
покрај селата Љубаништа (libanista) и Епископи (episkop“) и навлегува длабоко во
планината. Љубаништа е претставено како мало село од неколку куќи, додека
Епископи е поголемо и во него се забележува црква. Тука е претставено и коритото
на р. Дрим, која од под Галичица, создава два ракавци меѓу кои формира езерце, кое
и денес постои кај манастирот. Малку подалеку од местото каде што р. Дрим се влева
во Охридското Езеро претставена е црквата во Заум (zaoŸm), до неа, зад карпа, кон
Исток, претставено е с. Трпеица (trapezhtza). Натаму, кон Исток, претставено е с.
47 Д. Давидов, Споменици, 173.
48 Епизодата со мачката се сретнува во собраните легенди и преданија за св. Наум Охридски.
Види кај: С. Ристески, Легенди и преданија, 110 (95. Само мачката останала жива)
49 На иконата Св. Наум од Секешфехервар (1773) во оваа сцена покрај мажот, жената и двете
деца, претставено е и едно бебе, а на иконата од Софискиот археолошки музеј (XVIII в.), во
оваа сцена претставени се само маж и жена и едно бебе.
50 С. Ристевски, Легенди и преданија, 105 (87. Не може да се краде од св. Наум)
51 Свети Климент Охридски 916-1966, Скопје 1996, 56-57
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Пештани, во кое се забележуваат две минариња од џамии (сл. 17). Пред с. Трпеица во
Езерото има чамец со две фигури во него. Едната фигура весла, а другата нешто
гестикулира со рацете. Над с. Пештани, претставено е с. Елшани (ˆlsian). Над
селото, во гората, претставен е елен.
Во левиот агол на ведутата, на брегот на Езерото претставен е градот Охрид
(äcrida). Покрај брегот на Езерото, градот е опколен со ѕидини, со три кули. Во
градот се гледаат три големи куќи и 12 куполи со крстови на нив. Над градот во
Самоиловите тврдини се гледа голема црква, со една купола на која има крст (сл. 18).
Самоиловите тврдини со црквата се претставени и на иконата од Софискиот
археолошки музеј (XVIII в.) и на реплицираната графика на Јован Корона.
На западниот брег од манастирот, во подножјето на планината, претставен е
мал параклис Св. Пантелејмон (pantelŒhmwn). Пред него е претставен овчар, со
кренат стап во раката, кој пасе стадо овци. Во близината е претставен елен. Малку
поблиску до брегот на Езерото е претставено с. Шемишта (semhsta). Во ова село од
десетина куќи има три минариња од џамии. Западно од ова село претставено е с.
Старова (staroba) (сл. 19), во кое исто така има три минариња. Во крајниот десен
агол на ведутата, на брегот на Езерото претставено е с. Поградец (pogradŒtz). Во
близина на ова село, на брегот на Езерото, стојат три фигури и ловат риби со помош
на стапови и мрежи. Над с. Поградец претставено е уште едно село, кое не е
сигнирано, кое е доста големо и во кое има четири минариња и џамии. Помеѓу селата
Шемишта и Старова, претставени се говеда како пасат.
Во горниот десен агол на ведутата, претставено е големото влашко село
Москополе (mosc™polhV). Во него е видлива една голема црква со три куполи.
Градот е обиколен од предната страна со река, на која има изградено мост, преку кој
води патот кон манастирот Св. Јован Продром (iw o prodromoV).
Веднаш се забележува дека селото Москополе е исклучително прецизно
графички претставено, за разлика од градот Охрид и околните крајбрежни села. Ова
укажува дека Христофор Жефарович, секако, морал и на ликовен начин да ја нагласи
замислата на ктиторот Михаил Готуни, т.е. да ја посочи неговата поврзаност со
родниот крај. Не треба да се заборави дека и игуменот на светинаумовиот охридски
манастир, кир Константин (кој се споменува во ктиторскиот натпис), како и
тогашниот охридски архиепископ Јоасаф II, исто така по потекло биле од
Москополе.52
Настаната во средината на XVIII в. (1743), графиката Св. Наум на Христофор
Жефарович од Битолската Митрополија, со својата иконографија и изборот на
сцените, претставува, всушност, ликовна интерпретација на народните преданија и
легенди поврзани со култот на Свети Наум. Иконографските решенија што ги
понудил Христофор Жефарович, во наредните векови, во својата основа, нема да
претрпат драстични промени и ќе бидат механички повторувани во ликовната
уметност сè до наши дни. За жал, досега не е пронајдена ниту една житијна икона
или фреско-ансамбл посветен на св. Наум Охридски, во кој сцените од неговиот
живот би можеле да се поткрепат со конкретни податоци од хагиографските извори,
втемелени врз реални историски собитија. И покрај сè, графиката Св. Наум од
Битолската Митрополија, претставува исклучителен уметнички и историски
експонат, кој фрла само делумна светлина на низа нејасни моменти од нашата
црковна и национална историја и понатаму сведочи за нашето недоволно познавање
на делото и личноста на св. Наум. Оттаму, истражувањето на оваа графика треба да
52 И. Снегаров, нав. дело, 207-208, 360 (забел. 2)
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остане и понатаму отворено за православните теолози, историчари на уметноста,
лингвисти, историчари, социолози и етнолози и сите оние што со пиетет гледаат на
исклучителното дело на овој светец.
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Графика св. Наум

Детал од ктиторскиот натпис
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Исус Христос - детал од Деизисот

Судење пред царот

443

Крстевање на царската керка

Исцелување на обземени од бес

444

Ведрото остава отпецаток врз каменот

Протеран од богомилите

445

Спрегнување на мецката во колата и Успение на св. Наум

На крадците на казанот им пропагја кукјата

446

Крадецот на коњот го осунало пред порта

Оној сто го украл пехарот паднел од коњот

447

Оној сто го украл грозјето се изложил на животна опасност

На крадецот на мачката само таа му останала
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Оние што се обиделе да ги украдат мостите на светителот побеснеле

Манастир Св. Наум, детал од ведутата
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Детал од ведутата

Охрид, Самоиловата тврдина, детал од ведутата

450

Детал од ведутата
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Александар Гулевски
ГРАФИКА СВЕТОГ НАУМА (1743) ХРИСТИФОРА ЖЕФАРОВИЋА
ИЗ БИТОЉСКЕ МИТРОПОЛИЈЕ
Графика Св. Наума, дело познатог уметника и мајстора монаха Христофора
Жефаровића, пронађена у Битољској митрополији, трећа је по реду позната графика
ове врсте. Пажљивим проучавањем потврђено је да је ова графика израђена истом
бакарном плочом као и претходне две, које су већ познате научној јавности. Како је
ова графика доспела у Битољску митрополију, још нам није познато, међутим,
могуће је да је она ту стигла као последица јаких трговачких веза Битоља са свим
градовима Балканског полуострва, током XVIII и XIX века. Иконографска анализа
дела потврђује да су представљене сцене, које приказују чуда светога Наума
утемељене углавном на народним легендама и предањима, која су и данас присутна у
околини Охрида, и иста немају неке конкретније и јасније потврде у историјским и
хагиографским изворима. Ово је прво оригинално дело Христофора Жефаровића
пронађено на територији Републике Македоније.
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